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M⸗ntomlsb (almindeligt, ſtiondt urigtigt kaldt Pen⸗ 
geomlob). Mynten lober om, for ſaavidt den ofte af— 

haendes. Diſſe Afhandelſers Mængde og folgeligen 
Myntomlobets Livlighed afhenger for Storſtedelen af 
Folkemengdens Tiltagen, Nationalformuens Forogelſe, 

Arbeidets Fordeling og Udbredelſen af Vellevnet. Mas— 
fen af den Mynt, der forefindes hos en Nation og er be⸗ 
fremt til Ligningen af de i Handelen bragte Varer, udgjør 

- en Nations Omløbsmyntmaffe, Med Tiltagelfen og 
Aftageffen af Omlsbsmyntmaſſen, har Tiltagelfen og Af⸗ 
tagelfen af Capitalmyntmaſſen intet tilfælleds; begge bes 
roe meget mere pan aldeles forſtjellige Grundfæininger. 
Maſſen af den omlobende Mynt fan tiltage betydeligt é 
et Land, medens Maſſen af Myntcapitaler aftager og 
omvendt. Svaret paa det Syørgémaal, om Maſſen af 
omlsbende Mynt hos er Folk er ſtor eller tinge, beroer, 

ſaavel paa Kundſkab om Haͤndelens Udſtrekning, ſom 
paa Omføbers Beſtaffenhed, Capitalmyntfortaadets 
Større!fe eller Ringhed maa derimod gandſte bedømmes 
efter der Forhold, fom finder Sted imellem Myntecapita— 
lers Tilbyden og Efterſporgſel. Forvexlingen af. Begre—⸗ 
berne af Capitalmyntfotraad og Omlobsmyntforraad har 
giver Anledning til Vildfarelſer og Misforftaaelfer, Mans 
gen bliver det, ved al den Sikkerhed, han er iſtand til at 
ſtaffe, vanfeligt, for ringe, i det, mindſte maadelige 
Renter at (aane Myntcapitaler, medens alle Handelsfor⸗ 
retninger i et Land afgjøres ved den ſedvanlige Mynt, og 
det bliver Enhver, Der har Varer at falbyde let, at fælge: 
dem til hoiere Priſer. J ſtatsoekonomiſt ——— har 
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Myntomlobets Livlighed fun for faavidt Vardie, ſom 
Afhendelſerne have ſamme, af hvilke hiint Omlob ér en 
Følge Skee Omfærningerne uden al eller i, det mindſte 
uden tilſtrekkelig Modverdie f. Er. ved henſigteſtridige 
offentlige Udgivter, ved Dyrtid, foregaae de ſaaledes, at 
Nationalcapitalen derved ſtager i Fare, faa ere de alde— 

les ikke at roſe, og det ſterke Myntomlob er ſnarere et 

* 

førgeligt end er glædeligt Phoenomen. Foregage de deris 
mod paa en ſaadan Maade, at Nationens Capital og dere 
ved dens Indkomſt formere, faa ere Afhændelferne og 
den derved foraarfagede Myntomlob høift priigværdig. 
Et [levende Myntomlob beviſer ei altid en hoi Velſtand, 
men fun en betydelig Omfang af Tuſkhandel. Mynt⸗ 
omløbets Tiltagen fan være en Følge af forhoiet Natio— 
nalvelftand og er det virkeligt og fædvanlige, men den 
kan og have fin Geundi gandſke andre Aarſager. Den 
Vildfarelſe, at Myntomlobets Livlighed i ſig ſelv virkede 
velgisrende paa Nationalrigdommene, har ofte forledet 
Regjeringerne til de urimeligſte Forholdsregler. Man 
bildte ſig ind alerede derved at kunne berige Nationen, at 
man forſterkede Pengeomlobet, og dette Maal ſogte 
man ifæv at nage derved, at man ſtarpt adffildte Ne—⸗ 
ringsveiene i Byen og paa Landet og de forffjellige Ne— 
ringsgrene indbyrdes og paa denne,Maade tvang Borgere 

ne til hyppige Omfætninger ved Mynten. Selv Fredes 
rif den ftore troede at finde Nationalvelſtanden i Myn— 
tens levende Omløb og anvendte en ſtor Deel af Stats— 
indfomfterne paa Oprettelſen af øde Palladſer og andre 
unyttige Bygninger. - Men Nationalrigdommen fan ei 
forhøieg paa nogen anden Maade end ved Formerelſen af 
Barer, hvorafigjen et forøget Myntomlob er den umids 

delbare og naturlige Følge. Thi jo flere Varer eller Nys 
delſesmidler der gives, defto ſtorre er og Lyften tilat nys 
de, deſto flere Omſetninger maae finde Sted. Paa dens 
ne Maade naaes ſikkreſt og hurtigſt den Henſigt at for⸗ 
ſterke Myntomlobet. Men at hæve Paalag og ſaaledes 
berøve Statsborgerne en Deel af deres Privateiendom 
for at gjengive dem ſamme for Lediggang eller unyttigt 
Arbeide, eret Taſkenſpillerie, der fun medfører Tab. 

Bedre vilde det være, hvis Staten flet ikke hævede diffe 
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Paaleg, men (od Mynten blive & Borgernes Hænder, 
hvem det vift nof ei vilde mangle paa Leilighed til ac 
gjøre en for Nationalvelſtanden nyttigere Brig deraf end 
Stalen. ded Myntomlobets Styrke maa man dog ei 
forverle dets Hurtighed. Der fan nemlig være liden 
Mynt i Omløb hos er Folk, men den fan løbe hurtigt. 
Myntomlobets StyrÉe retter fig efter Omſatningernes 
Mængde overhovedet ;. hvilke foretages ved Hjelp af 
Mynten, Hurtigheden derimod beroer paa Mæengden af 
Omſatninger, fom foretages i et vift Tidsrum med et og 
ſamme Myntſtykke. Om end Myntomlobets Styr 
fe ingen Indflydelſe har paa Nationalvelftanden , 
faa er den -velgjørende Indflydelſe, ſom Omlobets 
Hurtighed i denne Henſeende pttrer, gandfe umiskſen— 
delig. Den bevirfer nemlig, at Myntmaſſen et behøver 
åt forøges i ſamme Forhold, ſom Omfætningerne tife 
tage. . F 

Myntregal. Det er hoiſt henſigtsmaſſigt, at den 
Ret at ſlaae Mynt er et Regal. Thi, da Mynten faaer 
i faa noie Forbindelſe med et Folks Velſtand, og der ho⸗ 
ver Credit til at ſtaffe Mynterne en Cours, hvilken Re— 

gjeringerne almindeligt befidde i hsiere Grad end Privas 
re og Egennytten tillige fan drive meget Misbrug med 
den Ret at mynte, naar Myntens virfelige Vardie er 

ringere end den paa Stemplet angivne, og Opſigt here 
over, hvis denne Ret tilftodes flere Privatmend, vilde 
blive vanſkelig, ja næften umulig; faa haandthaves fame 
me langt ſikkrere og til det Heles Vel af den erkjendte Ree 
giering. Deraf følger tillige dennes Pligter (fee Art. 
Myntfod. IJ de fleſte Lande er Mynten Regal. 

Myologie, fee —— 

Myops fee Kortſynet. | 

Myriade et Tal af Tituſinde; i bet poetiſte Sprog 
betegner man dermed overhovedet et fort Antal, 

A 2 



£ — 
Myriagram fee franſt Decimalſyſtem. 

Myrmidoner, en Folkeſtamme i Phthia i Theſſa⸗ 
lien. De ſtulle have deres Navn af Myrmidon, efter 
Sagnet en Søn af Jupiter og Eurymeduſa og Fader til 
Astor.. Han nævnes og fom en Efterkommer af Pelas— 
gus og Efrerfølger af Teutamides, Konge i Lariſſa. 
Myrmidonerne bebsede forhen med Wacus Øen Wgina, 
fom med Peleus, Wacus's Søn, til Theſſalien, vare. 
med Achilles for Troia og vifte fig ſom tappre Kvigere. 
Det gamle Sagn lod dem fremkomme af Myrer. 

Myrrha, en bitter, harzagtig, hardet Træfaft, 
der bringes os fra Levante og bruges ſom ſtyrkende, hes 
dende, Gift modſtagende Legemiddel. Den bedſte ver 

lysguldguulog draabeformig (Mirrha in lagrime); 
flerrere- Sorter forefomme i ftørre, uigjennemſigtige 
Stykker. Træet, hvoraf den fiyder, er endnu ubefjendt, 

ligeledes om den i Oldtiden bekjendte Myrrha er af — 
me Slags ſom vor. 

Myrthe (myrtus), en hekjendt Plante, der er 
yndet for ſine ſtedſe gronne Blade og ſin krydrede Lugt. 
Man finder deraf flere Arter f. Cr. den italienſte med 
hvidkantede, med ſtore eler med Buxbomblade; den ans 
daluſiſte og portugiſiſte, ſmalbladede, rosmarinbladede, 
thymianbladede, laurberbladede Myrthe. Frugterne 
ere Bær, der umodne ere grønne, derpaa røde, men, 

" maar de blive modne, forte. - Bladene kunne bruges til 
Garverie. år, dg PAN 

WMyſien (Myſia), fordum et Landſtab paa Lille⸗ 
aſiens nordveſtlige Kyſt; det deeltes i Lillemyſien, 
hvori Lampſacus og Stormyſien, hvori Pergamus 

fandtes. 

Myſore, et Land i Forindien, Veſt for Carnatik, 
indenfor Gauts-Bjergene, eller den ftore Bjergkjede, 
fom gjennemløber hele Halvøen fra Norden til Syden. 
Det havde fine indenlandfe Rajar indtil yder Ali, en 
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Muhamedaner, tev Herredommet til fig 1760 oq indſlutte⸗ 
de den retmæsfige Regent, Den nye Fyrſte af Mufore fore 

ſtod ſnart at bemægtige fig de fleſte omliggende Smaaſta— 
ter. Hans Søn Tippo Saib, der fulgte ham paa Thros 
nen 1782, fortſatte Erobringerne og gforde fig frygtelig | 
for alle fine Naboer, Englanderne, Maratterne og Nite 
gam af Golconda. Hang regulære Tropper, ” hvis Antal 
belob fig til 73000 Mand, vare de bedſte, en indiſt Fyr—⸗ 
fte havde; blandt dem fandtes og Curopæer, der anførtes 
af franffe Officierer. Med ten uregelmésſige Milits 
ſteeg hans Hær til 155000 Wand. Frygt forenede de 
Ovennævnte Magter imod ham, de angrebe ham fra alle 
Cider oa tvang ham 1792 til en Fred, hvori han næften 
tabte Halvparten af fine Stater (1500 [] Mile. med 12 
Millioner Rupiers aarlige Indkomſter) tilligemed Bjerge 

paſſene. Tippo Saib, der ei kunde glemme dette Tab, 
gav efter for de Franſtes Tilſtyndelſe, da de haabede af 
filføreEngfænderne et foleligt Stød i deres indiſte Beſid⸗ 
delſer. Men diffe, fom vare blevne dpmærfrfomme ved 
Tippo Saibs Ruſtninger, fordrede en Erklering, og 
brod uformodentligt ind i hans Stater 1799, da ErÉlær 
ringen lod tvetydigt. Generalgouverneuren Wellesleys 
Energie havde vvervundet alle de Vanſkeligheder, ſom 
Pengemangel og Modloshed lagde ham i Veien. J Fer 
bruar 1799 trængte to Hære fra Bombay og Madras 
mod Grændferne af Myſore. Den 4de Marts fødte 
General Stuart fra Bombay paa Tippo og flog ham i to 
Blodige Slag ved Landfnor og Periapatnam den 4de og 
6te Marté, faa at han maatte træffe fig tilbage til fin 
fafte Hovedſtad Seringapatnam. Den ?de Avril frod 
Harris fra Madras for Staden: begge brittife Hære 

" forenede fig, begyndte Beleiringen og toge den fot uover— 
vindelg anfeete Hovedftad med Storm den 4de Mai— 
Tippo Saib tilſatte Livet, og det hele Rige Myfore, 
2500 Quadratmile med 9 Mill. Rupiers aarlige Ind⸗ 
komſter var i Englændernes Vold. Diſſe toge for fig 
764 Quadratmile med 2,331,000 Rupiers Indkomſter, 
det bedfre Land, den hele Sokyſt mellem Cochin og Goa, 
Seringapatnam og alle betydelige Fæftninger; 229 
Quadratmile med 791,000 Rupiers Sndtægter gave de 
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Maratterne, ſom dog ei vare tilfreds hermed; 490 
Quadratmile med,1,8.21,000 Rupiers Indtegter gave 

de Subah af Dekan; og en femaarig Dreng, Arvingen til 
den af Hyder Ali afſatte Regentfamilie, gav man Reſten, 
1190 Quadratmile med 4 Mill. Rupiers Indkomſter, 
men under Engiændernes Opſigt og Medregjering, hvis 
Tropper han tildeels maa ——— og til een han 
maa bidrage. i 

Myſterier vare hos J— og fiden og hos Nos 
merne, hemmelige, religisſe Sammenkomſter, en hems 
melie Gudétjenefte, ſom ingen Uindviet eller Ubefosiet 
turde nærme fig. eres Oprindelfe falder i de allerælds 
fie Tider. Deres Henſigt var Oplysning af faadanne 

Religionslerbomme og Skikke, hvis egentlige Betyd⸗ 
ning man fandt for godt at holde. ſtjulte for Folket. De 
bleve derfor betragtede ſom nyttige og velgjørende for 
Staten, og vare muligen og en Nødvendighed i en Tids— 
alder, hvori man ei turde berøve Folket fin Overtroe, fin 
Uvidenhed og fine Fordomme uden Skade for den offent⸗ 
lige Rolighed. Af denne Grund taaltes de ei alene, men 
beſtyttedes endøg af Regjeringerne. Alle Myſterier 

hoitideligholdtesom Natten. Deres førfte Grundlov 
var dyb Taushed. J alle Myfterier gaves der dramas 
tiffe Foreſtillinger, der havde Henſyn til de Guddommes 
Bedrifter, til hvis Wre de holdtes. De vigtigſte græffe 
Myfterier vare folgende De eleuſinſte (See Eleuſis). 
Underviisningen i diſſe Myſterier beſtod forſt i Forflaring 
af Symbolerne og deres Forhold til Menneſkenes felffar 

belige og religiøfe Tilfand, dernæft gif man øver til den 
moralſke og philoſophiſte Underviisning. Om denne has 
ve vi ingen beftemte Efterretninger; tog fan man med 
Vished paaſtaae, at rigtigere Begrebér om Guddommen, 
philofophiæ Forklaring; af Fleerguderiets Oprindelſe, 
maaſkee felv Læven om det guddommelige Vaſens Een⸗ 
hed have. været Hovedindholdet af ſamme. Det ſynes vie 
dere fom om man tillige lærte Sjelens Udodelighed fame 
Belonning og Straf i et tilkommende Liv, hvilfer føle 
gende Steder af Iſokrates, Cicero og Plato, der alle vare 
indviede tydeligt nok beviſer. „De Indviede have glades 
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re Haab om Livet Ende og den hele Evighed.“ Iſokr. 
Pangyr. Cap. 6& — „Jeg har af Myfterierne et alene > 
lært den Kunſt at leve lykkelig, men og af uge ti aflad Kors 

hjaabhing.”” Cicero om Lovene IL. 14. — „Myſterier⸗ 
nes Henſigt er at fuldkommengjore Lovene og bringe dem 
deres Beftemmelfe nermere,.“ Plato i Phædon. — 
Saaledes dreve Myftetierne, ogſaa hos deres Medlems 
mer, paa et reent, dadelfrit Liv og gjorde dem derfor beds 
Fe, roligere, lykkeligere, og det er unægteligt, at dei des 
reg førfte rene Tilftand vare herlige Inſtituter. Imid—⸗ 

lertid geraadede de fnart i Korfald; thi alerede i ben 
70de til g>de Olympiade optoges i de eleuſinſte Myfterier 
Mænd, Quinder og Born uden Henſyn til Stand eller 
Alder, naar de blot kunde betale Omkoſtningerne. De 
af dem nærede Meninger og Grundſetninger kom almin⸗ 
deligere i Omlob og Hovedhenſigten forfeiledes aldeles 
ved den ſtore Mængde af Medlemmer. 2) de ſamothra⸗ 
ciſte Myſterier have deres Oprindelfe fra Creta og 
Phrygien eg bleve i det førfte Land hoitideligholdte Sus 
piter til Ære. Fra diffe Lande kom de til Thracierne 
eller Welaégerne paa Øen Samothracien og fortplantede 
fig derfra videre til Grekenland. Man funde ei ret blis 
ve enig om hvilken Guddom de gjaldt og holdt dem ſnart 
til Wre for Zeus, fnart for Dionyſus, fnart for Ceres. 
3) De dionyſiſte fom fra Thracien til Theben eg have 
ftor Lighed med de forrige, De holdtes aarligt og man 
foreftillede i dem ligeledes Menneſkets Overgang fra raae 
Vildhed til Cultur. Qvinderne flædede fig i Dyrehuder, 
toge Stoffe omvundne med Epheu (Thyrſus) i Hender— 
ne, og droge ſaaledes op paa Bjerget Cithåron, hvor efø 

ter de religioſe Ceremonier vilde Dandſe anftilledes, hvilke 
endtes med Præftindernes og de Indviedes Adſpredelſe i 
de hosliggende Sfove. Ogſaa de havde Symboler, der 
for Storſtedelen havde Henſyn til Bacchus eller Dionyſus, 
ſom var diſſe Myſteriers egentlige Helt, De bleve ſom 
ſtadelige for det offentlige og for Sæderne alerede i Cpar 
minondas's Tid forbudne i Theben og ſiden i hele Gra— 
kenland 4) De orphiſte, der ſandſynligviis tjente til - 
Grundvold for de eleufinffe, udmarke fia ei fra diffe. 

: 3) Jfis's Myſterier fandt aldrig meget Bifald i Græs 
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kenland, men vel i Italien og ifær i Rom, — J man⸗ 
geſchriſtne Lande kaldte man og fordum et aandelige» co⸗ 
miſt Skueſpil, hvori Gud, Engle, Helgene og Djevle 
fremtraadde, Myſterier. Sen god Myſterie af dette 
Elagé Maatte t det mindſte fire Djevle viſe fig, hvoraf 
der franſte Ovdfproa er fremkommet: Faire le diable å 
quatre, gjøre en Fandens Larm. 

Myſticismus kaldtes hidtil den Forvildelſe i den 
religisſe Xølelfe, ifølae hoilken Menneſtet indbilder fig 
at kunne ſtue der Guddommelige, der fun lader fig gris 
be ved. Troen, enten ved den indvortes eller udvortes 

" Bands; og ftræber af fræde ven folelig Forbindelſe med 
densoverfandfelige Verden. Nogle nyere Skribentere 
ville have alt det, ſom i Religionen er Folelſens Sag, 
kaldt Myſticismus, og, da Religionen udgaaer af Folel— 
lelſen igeſaavel ſom af Forſtanden, ſaa er Myſticismus, 

naar man tager Ordet i denne Betydning, uadfkilleligen 
forenet med Religionen. ”, Men ſedpanligt forſtager man 
ved Myſticismus den omtalte Forvirring i den religioſe 

Folelſe, fom udgaaer fra en utemmet Phantaſie og "en 
overſpendt Folelſe, næres ved ſandſelige Religionsfore— 
ftillinger og ofte forbindes med Unddragelfe fra Verden 
og Kjødets Spegelfe. "Imidlertid er Myſticismus dog 
et altid møre og indſluttet i fig ſelv, der gives og en muns 
fer, Sindet gladende Myſticismus; men Sproget, den 
taler, er altid af let forflarlige Grunde, morkt og billede 
rigt, ofre forvirret og ſpillende. Bedſt lærer man at 
Fjende Myſticismen, deels« af Nyplatonismens Hiſtorie, | 
deels af Kirfehiftorien. Spor til Myſtik vife fig alerede 
i den djyiftelige Tids førfte Aarhundreder. Men fornem» 
meliat befordredes den ved de under Dionyſius Arecopagi⸗— 
tag Mayn i det fjerde Aarhundred udbredte Skrifter. 
Da Skolaſtikerne i Middelalderen. udelukkende behandlede 

- Religionen ſom Forſtandsſag, var det endog gavnligt, 
at der fremtraadde Myſtiker ved Siden af dem og | 
unægteligt bar en Johan Tauler og en Thomas a 
Kempis virfet mere til Religioſitetens Befordring 

end en Petrus Lombardus eller en iv MURERE Magnus. 
= « 

re oe eee re re 
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Myther. Mythologie, Det af det Græffe laante 

Udtryk Mythus, Myther betyder Grunden intet andet 

end Sagn, ſom Fabel (fabula af kari fige), Sagnfor: 
tælling, Saanhiſtorie. Men fædvanliat giør man en 
Indſkrankelſe derved, fom nedſtammer fra Grakenland, 

og det fra den Tid, da Sagnfortallingen, foredragen ét 
Poeſien, veeg for den egentlige Hiſtorie (fnoere)., ſom 
gandſte fordrede de fortalte Begivenheders Sandhed. 

Da befattede man under Navn af Mythologie en Same 
ling af mundtlige Traditioner af alt det, ſom Forverde⸗ 
nen havde opbevaret i dens Foreflilingsmdade og Sprog 
indtil den Tid, man kiendte andre Midler at bringe det 
fom var heøndet, til. Efterverdenen. Hvad den udannes 
de Naturſon følte og tænfre om Verden, Naturen og Li: 
vet, hvad han havde erfaret,- hvad han vidſte ſom For— 
fedrenes Foreſtilling eller Erfarina, og hvad han troede 
at vide om Fremtiden; deri beftod det Mindeværdige, og 
det maatte altfaa være Mythologiens Indhold. Man 
feer at den er ſammenſat af meget forÆjellige Beſtanddele 
pg maa foredrages paa er egen Maade. Mythologiens 
Beſtanddele ere 7) hiſtoriſte, thi den opbevarede Oldti— 
dens Begivenheder ſaaledes ſom Fadrene havde leveret 

deres Efterkommere famme; 2) philoſophiſke, thi den ins 
deholder de tidlifte Forføg af den menneſkelige Tænfeevne 

at forklare fig de mangfoldige Natur⸗Phoenomener paa 
Himmelen og paa Jorden, diſſe Phoenomeners Aarſa— 
ger, den menneſtelige Villies Drivefſedre, den i Morke 
hyllede Skjebnes Beſtemmelſer og Tilſtikkelſer. Man 
kunde derfor igjen adſtille Mythologiens philoſophiſte 
Beſtanddeel i den phyſicalſke eller naturphiloſophiſte, den 
aftronomiffe, moralffe og metaphyſiſte. Heraf følger, 
at Myrholoaicn indeholder 1) vor Slægts ældfte, i Møre 
ke hylledeHiftorie og 2) den ældfte Philofophie. Alerede 
fra dette dobbelte Synspunkt vifer den fig ualmindelig 
vigtig, men endnu vigtigere, naar vi tage Henſyn til 
Mythologiens Foredraasmaade. Er Mytholsgie Fortæl» 
ling af Nationernes Begivenheder eller Meninger i deres 
Barnealder, foredragen i denne Alders Sprog, faa ſpor⸗ 
ger man her: hvorledes var dette Sprog beffaffent? Hos 
Naturmenneſtet, ber ér uøvet i abftract Tenken yttree 

J 
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Phantaſten fig deſto mere levende. J Begyndelfen 
mangler det Aanbeliges egentlige Udtryk aldeles. Hvad 
der hører herhid (Følen, Foreſtillen, Begriben, Slut⸗ 
ten 26.) overfores i Legemverdenen. Men egſaa hvad 
der ſom udvortes Phoenomen fremſtiller fig for Sandfers 
ne, maa for det mefte forſt ompreges; Indbildnings— 
fraften overfører her Menneſkenes udvortes Tilſtand paa 
Naturens eller den menneſtelige Kunſts Gjenftande, 
laaner dem menneſkelig Følelfe, Bevidſthed og Sprog. 
J det ene Tilfælde bliver Forftandébhegrebet fremſtillet 
fom noget Beſtueligt, i det andet en Tanke overført fra 
en Sphare i en anden, altſaa ſymboliſeret, allegoriſeret. 
Den Kreds af Jagttagelſer, hvorpaa hiint Naturmenne— 
ffe øver fin Betegningsevne er faa indffrænfet, at ogfaa 
det mindre fjeldne var tabt for Erindringen af Mangel 
paa Benævnelfe, naav bet ei med et Symbol rykkede fig 
famme nermere. Saaledes bliver i dette Sprog Mennes 
fer Maaleſtokken for alle Ting og fremſtiller end Phan⸗ 
taften det Ubekſendte ſom Overnaturligt, faa menneſke⸗ 
liggjor den dog felv det Overnaturlige. Vi finde altſaa 
i hiint Sprog , der tillige er Poeſiens Sprog, intet 
uden Indbildningskraftens beffuelige Foreſtillinger, og 
intet uden beſkuelige for Sandſerne betegnede Udtryk. 
Menneſket lærte altfaa førft i Poeſien at udtrykke fine 
Tanker og Følelfer; den overgav enhver ældre Tidsalder 
fine Erfaringers og Tankers hele Skat. At de hiforife 
Sagn derved bleve poetiffe er klart, men netop denne 

poetiſte Synsmaade og Foreftilling af Tingene, blev' og 
Moder til hiin ældfte Philoſophie, ſom man med Ret 
falder den poetiſfe. Ogſaa den manglede naturligviigs 
abſtracte Begreber og forfortede fig derfor fine Underfør 
gelfer ved digterſte Udtryk. Da den nu manglede Ude 
tryk før de meget abftracte Begreber om Aarſag og Virk— 
ning, faa brugte Phantaſien Foreftillingen om Fader og 
Søn, hvorved den hele Speculation om Tingenes Ops 
rindelſe og Vexelvirkning blev til Genealegie, hvilken, 
naar Speculationen havede ſig til Verdens Oprindelſe, 
nodvendigen maatte forvandle Cosmogonien (Læren om 
Verdens OprindelſeYtil Theogonie (Gudeavling), da als 
le Kræfter vare blevne til een menneſkelignende Kraft. 
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Uudebliveligen maatte nu denne Philoſophie blive til 
Theologie. ifølge hvilfen, naar Speculationen naaede 
fit høiefte Punkt, Naturen blev Guddommens Legeme, 
Guddommen Verdens Sjely og Menneſtket Maaleſtokken 
for Guddommen. Ved en faaddn Theologie blev Menne—⸗ 
ſtet i deri mythiffe Tidsalder ført Religionen i Armene, 
og flere Omſtandigheder forenede fig for at ſtaffe denne 
en varig alt overvindende Indflydelſe. Troe paa en 
Guddom er MennefÉet naturlig, Griben efter en Religi— 
on er det uundværligt, Hvad enten nu, ſom Cen. af de 
Gamle figer, Frygt har fEabt Guderne, eller, Tafnems 
melighed eller overvældende Beundring, faa kom Mennes 
ſtet dog vift nok ſtedſe paa Folelſens Vei til Ideen om 
hoiere Veſener. Tilboieligheden holdt faſt paa denne af 
Folelſen avlede Idee Haab og Frygt fængflede Menne⸗ 
ffene til den. Velbefindende er Menneſkets Onſte, ſom 
det fun opaiver med Liver ſelv; og aner eller veed det nu, 

at ders Velbefindende er afhængig af uſynlige høiere 
Magter faa er dets Forhold til dem uopløfeligt, og On⸗ 
ſtet, at gjøre fig hine Magter gunftige, ſterkt. Hvo 
der, naar Menneſket var bragt til dette Punkt, ftod 
over Andre ved-en ſtorre Aandskraft, den underkaſtede fig 
nu det utemmede Sind. Hvo der førft var iftand til at 
fremføre ordentlige Bønner, at virfe ved, Troldomsfors 
mularer, forefom nu andre fom en Guddommens Fors 
trolige, ja ſelv fomet Veſen af hoiere Art. Praſten 
fremkom, Schaman, Sandfiger, ſom Mægler imellem 

” Guddommen og Menneffene, tillige Læge, Dommer, 
Digter og Opbevarer af der, ſom Fortiden vidſte. J 
Sangen (od han Fortidens Sagn leve, i Sange gav han 
Raad, Lære, Advarfel og Love og digtede den hoitidelige 
Hymnus til den hellige Feſtdag. Saaledes fremfom af 
denne poetiſte Philoſophie Religionen, der i fine Ele⸗ 
menter vare ligeſaa poetiſt ſom Philoſophien, men alde⸗ 
les ingen Religion inden Fornuftens Grendſer, men en 
Indbildningskraftens Religion. Blottet for alt hvad 
en dybere Betragtring, en længeprøvet Erfaring og 
Kundſkab om Naturen funde byde den, havde den heller 
ingen Hjelpemidler uden en, indſtrenket Kundffab om 
Menneſtenaturen i dens Attraae og Afſtye, Stræben eg > 

— 



12 ; Myt 

Virken og denne Kundſtab overførte Indbildningskraf⸗ 
ten over paa Naturen, digtende, hvor virkelig Kundſtab 
var nægtet, Cr Skin traadde iſtedet for Væfenet, en 

* ſtion Drom iſtedet for Sandheden. Al hine Tiders Res 
ligion kunde ei blive andet end Mythologie, fordi Cosmos 
genien havde dannet fig ſom Gudernes Genealogie. Føls 
geligen fremkommer fom een af Mythologiens vigtigfte 
Beſtanddele 3) den religioſe, der ſnart fif ſaaledes 
Overhaand at den ſyntes den eneſte, hvorfor man og lis 
gefrem troede at kunne forklare Mythologie fom de poly⸗ 
theiſtiſte Religioners Gudelære: eller Theologie. Grun— 
den til hiin Overhaandtagen ligger i hine Tiders ubetvive 
lelige Hierarchie. Ved Praſterne og deres Embede traad⸗ 
de den egentlige Sagnhiftorie, Philoſophie og Aſtrono— 
mie i noie Forbindelſe med Religionen; Alt erholdt en 

religios Colorit, Sagnhiſtorie og Philoſophie bleve der—⸗ 
ved helligede og fløde endeligt, da man fandt det nodven⸗ 
digt at foreene det hidtil enkelt faaende i et Syſtem, 
faa aldeles i Religionen, at de nu virkelig udgjorde Dele 
af ſamme. At dette Hog forfEjellige Nationer ſteedte 
paa en for hver ejendommelig Maade, fan man let tenke, 
ment det Hele og Vaſentlige ſteedte det overalt, og deraf 
kommer det at Mythologien tillige maa betragtes fom den 
ældfte Religionshiſtorie. Efter denne Udvikling af Mys 
thologiens Væfen feer man klarligen dens Nytte og Vige 
tighed; men viſt maa den behandles i en gandſke anden 
Aand end Tilfældet var næften til Slutningen af forrige . 
Aarhundred, da man fun føgte Mythologie hos Græfers 
ne og Romerne, i det Hoieſte ogfaa hos JEgypterne, og 
betragtede den ſnart fom et Legetoi for ledige Hoveder, 
ſnart fom et nødvendigt Onde for at kunne forftaae de 
gamle Digtere. Heyer har her, om han: end har feilet 
meget i det Enfelte, erhvervet fig udødelige Fortjenefter 
fil bedre Kundffab i og Bedommelſe af Mythologien, 
faavelfom og Meiners ved fine Sammenligninger. Kun 
efter ſaadanne Forarbeider vare Undeſogelſer mulige, fom 
de Boͤttiger og Creuzer have anſtillet. Viſt nok gives 
der endnu overalt idet Enkelte meget af gjøre, hvorfor 
man og ſtylder Voß, Eichel, Zoega, Dornedden, Butts 
mann, Lobeck, Manſo, Kanne, Gurlitt o. A. Tak for 

A 
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hvad de have leveret og endnu levere, men ene paa den 
hiſtoriſke Bei fan man dog tilſidſt vinde hvad her fan 

. og ffal vindes, 1 Mythologien har ei ringere Omfang end 
Hiſtorien felv, thi hver Nation, der har uddannet fig af 
fig felv, Gar fin Mythologie; andre Mationer have vel 
ingen oprindelig, men en climatiff omdannet. Om alt 
ev udgaaet fra een enefte oprindelig Mythologie er viſt 
nof endnu problematiſt. Wagners Ideen zu einer allges 
meinen Mythologie og Goͤrres Mythengeſchichte der aſta— 
tiſchen Welt, ſtjondt ei fuldkommen tilfredsſtillende i 
Detailet viſe dog begge den Vei, man for Fremtiden 
maa følge, Til narmere Kundſtab om Detailet, efter 
Mythologiens nærværende Tilftand tjener det almindeli⸗— 
ge mythologiſte Lericon, hvis Førfte Afdeling af F Mas 
jer indeholder, den indiſte, thibetanſte, chineſiſte, ja? 
panſke, perfife, hebraiffe og norvrdiffe, ſamt de afrikan—⸗ 
ſte og amerikanſke Folkeſſags Mythologie, men der ans 
den Afdeling. af J. &. Gruber indeholder Wgypternes, 
Arabernes, Phoenicernes, Syrernes, Babyloniernes, 
Phrygiernes, Lydiernes, Scythernes, Græfernes , 
Etruſkernes, Romernes og Galliernes eller den clasſiſke 
Mythologie. Det vilde være Taabeligt fun at anſee den 
hele Mythologie fom et Væv af vilfaarlige Opdigtelſer, 
af forſtaae alle Myther bogſtaveligt eller ville tyde dem 
alle paa famme Maade (hiſtoriſt, aſtronomiſt, phyſtkalſt 
moralfE 2c.), eller overhovedet ville bilde fig ind at kunne 
forklare Alt uden Forſt jel. 

Mytilene fee Lesbos. 

Maander, nu Meinder, en temmelig betydelig 
Flod i Lilleaſien. Den udfpringer i Phrygien paa Bjers 
get Celanus, flyder derpaa imellem. det gamle Carien og 
Lydien og falder imellem Priene og Miletus i det ægæifte 
Sav. Maander var befjendt hos de Gamle for fine 
mange Krumninger, og de kaldte derefter de funfigt i 
hverandre ſlyngede Purpurindfatninger, paa Dragter, 
paa Urner og Kar. Deraf figurligt maanderſte Beie, 
maanderſte Ord 26. sk: « 

nx 
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Macenas (C. Cilnius)- Augufts bekjendte Ynbling 
og en Velynder af Horats og Virgil, udledede fin Her— 
komſt fra de gamle etruſciſte Konger eller Lucomoner. 
Han nævnes til alle Tider med Priis og Bersmmelſe af 
alle Lærde, De ſtildre ham fom et Monſter pan alle 
Regent⸗ og Minifterdyder og ſom den meeſt ophøiede Be— 
ſkytter af Videnffaberne uden at have en gandſte rigtig 
Foreſtilling om fans Characteer og den Rolle, han ſpille⸗ 
de under Auguſtus, Macenas var ingen Statsmand ele 
ler Minifter, men en inderlig Venaf Octavius; offent» 

lige Embeder bekladede han aldrig; thi felv Præfecruret . 
"øver Rom og Italien, fom han forvaltede nogen Tid ef— 
fer Slaget ved Actium, var blot Privatcommiffion 
Han [od fig ftedfe nøfe med den Anſeelſe, fom ban perfone 

lige Forhold til Auguſtus gav ham. Ligeledes fynes de 
Foreſtillinger, man har havt om om ham ſom de Lardes 
Beſtytter, og ſom have. ſtemplet hans Naur til en 

" Hædergtitel, af være meget overdrevne, At fan traf 
Digtere, vittige Hoveder og alle Sfags Lærde, naar de 
vare gøde Selſkabsbrodre, til fit Bord, ſogte deres Oms 
gang, og ved Leilighed anbefalede dem til Auguſt havde 
nærmeft en politi Grund, thi han erhvervede derved 
Auguſt felv Venner og; udbredede hans Berommelſe; 
"men hvad gjovde han her mere end enhver Rig og Formus 
ende, der har Smag for en faadan Omgang endnu gjør? 
Viſt nok forærede han Horats et lille Landgods, udvirke— 
de ham Tilgivelfe og Frihed og hialp Virgilius til fin 
Eiendom; men for en Mand, ſom Auguſtus havde gjort 
umaadelig tig, var Foræringen til Horats en Ubetydelige 

, hed, og Virgil Øyldte ham ei mere end netop Retfærdigs 

hed. Jalt dette gjorde Mæcenas intet andet end hvad 
hundrede Store før og efter ham have gjort. - Mæcenas . 
befad ingen ftore Egenſkaber. Deſto mere Øyldte han 
Lykken, fom netop fatte ham ide Omftændigheder, der 

funde gjøre ham meeft gieldende. Hans ſtorſte Fovtjes 

nefte var, klogt at benytte denne Stilling, — Langt 
" fra ſterke Lidenſkaber og Ærgjerighed , ſom Wieland 

ſtildrer hans Characteer, begavet med en fiin Smag og 
et lyſt Hoved, klog og koldblodig nok til at gjøre alt, 

hvad han foretog fig rigtigt og fuldkomment, ſangviniſt 
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nok til ei at ſtrekkes for nogen Vanſkeligighed og ſtedſe 
love fig et godt Udfald, men dog for magelig og vellyftig 
til at elſte og føge Forretninger, naar det et var nodven— 
digt; behagelig af Perſon, ſovialſt i Omgang med en god 

Deel Bonhommie og Munterhed 3. tilbøielig til at ſpoge 
- over andre og lade andre fpøge over fig; ofte paa en bes 

hagelig Maade hoiſt fyyderlig i Smaating, men deſto 
grundigere i vigtige Ting ; fiin og fmidig i at bruge ans 
dre til fine Henſigter, iftand til at benytte ethvert Mens. 
neſke; vaerſom i Valget af fine nøiere Venner, men 
tro og ftandhaftig, naar han havde valgt og i Nodsfald 
villig til enhver Opofrelſe: alle diſſe Egenffaber gjorde 
ham fuldkommen ſtikket til at vere Auguſts Fortrolige, 
øg fra Begyndelſen indgyde denne en Tillid, ſom, een 
eneſte lille Disharmonie undtagen, varede med lige Styrs 
Ée til hang Dod. Hos ham fandt Auguſtus alt hvad han 
felv manglede: Saad, Udveie, Beſtemthed, godt Mod, 
muntert Lune og'ſelv noget, Hvori han følte fig ſelv vifes 
re og ftærfere, og hvormed han funde gjøre fig lyſtig 
over. fin Ven uden at denne juft tabte meget derved. Saa⸗ 
ledes frottede Auguſt gjerne over hans Qvindagtigbed, 
hans Lyft til Sjeldenheder, Wdelſtene, Gemmer, over 
hans Affectation at blande gamle etruriffe Ord i det ros 
merffe Sprog og danne nye Ord. Men derfor turde og 
Macenas tillade fig et frit endog haardt Ord, fom fan 
og engang, da Octavius endnu under fit Teiumvirat fad 
i Retten og fældte mange Dodsdomme, [od ham rakke fin 
Skrivertavle, hvorpaa han havde ſtrevet: Surge tan- 
dem carnifex! (Staae dog op Bøddel 1), hvilken Paas 
mindelſe hiin fulgte uden at blive fornærmet, Da Aus 
guft overlagde med Agrippa og Mæcenas, om han fulde 
beholde eller nedlægge den hsiefte Magt, var det Mecee 
nas, fom mod Aarippas Mening raadede til at behage 
Herredommet. Han bevifte derved, af han langt fra 
heroiſke Dyder foretrak det Nyttige far det die og 
Moralſke. Derimod rofer man med Rette hans Ged⸗e 
hjertighed og Uſtyldighed. Stedſe raadede han til Mild⸗ 
hed, anbefalede og udvirfede Naade. Saa meget om 
Macenas's Forhold til Auguſt; mindre agtværdig fore». 
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kommer har ſom Privatmand. De rige og fornemme 
SMomere lignede mere Fyrſter end Privatmend; deres 
Huſe fappedes med de prægtigfte Hofholdninger. Men 

Macenas havde paa det esquilinſte Bſerg et med de præge 

tigfte Haver omgivet taarnagtigt Slot, hvis Lige neppe 
nogen Homer, felv et Auguſt beſad. Her overlod han fig, 

da Borgerkrigene vare forbi, fir Hang til Roltghed, il, 
Fornsielfe og til Kunfterne, Art aandede Glæde, Spog 
og Vellevnet. Yppighed og Frivolitet betegne bedſt Cha⸗ 

racteren i hans kſereſte Forlyſtelſer og. Tidsfordriv. 

Blandt alle Skueſpil yndedede han meeſt de pantomimi— 

fie Dandſe, fom han forſt indførte i Rom. Den for fin 
Kunſt og Skjonhed bsrømte Bathyll var hane Yndlings 

Ci. mindre holdt'han af at kildre Ganen; han epfandt felv" 
en nye, lakker Spiſe. Den ved ”hans vellyſtige Ledig⸗ 
gang ham naturlig blevne Slaphed vifte fig si”alene i 
hans Klæder, hans Gang, hans Hofding, men og ihans 
Vers og Proſa. IJ ſine ſidſte Leveaar blev Auguſt noget 
foldfindig imod Mecenas, fordi han, ſom Nogle fors 
mode, ci gjerne ſage Keiſerens Omgang med fin, Gemal⸗ 

inde Terentilla, Hans Død forfonede igſen Auguſt, 
ſom adfeillige Gange ſmerteligt ſavnede ham. Han dørs 
de efter Nogle Fort før, efter. Andre kort efter Horats 4 
Roms Aar 745: Af hans Skrifter, ſom Sene— 

ca, Sfidor og Andre omtale, er inter kommet 
til os. 

£ 

Naehren, Måbren, kaldes et imellem Boͤhmen, 
Schleſien, Ungarn og Pſterrig liggende Markgrevſtab, 
ſom adſkilles fra de tre forſte Lande ved betydelige Bierge, 
fornemmeligt paa Nordſiden, hvor de — Snee⸗ 

Iblerge hæve fig henved 4400 Fod over Havfladen. Stor⸗ 
recſ· n angives til 450 Qvadratmile. Landet hører til 

de fortrinligſte i det oſterrigſte Monardie. , $ Blergalan⸗ 

det driver ſterk Mocgayl, i det ovre, indre Land mere 
Kornavling; uagtet den ftærfe Befolkning udføres dog 
Korn. Indbyggernes Antal beløb fig i Aaret 1801, 
foruden Militairet, til 1,363,817 Sjele, hvoriblandt 
27,000 Søder og ligeſaa mange Proteſtanter. Foru— 

R 
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2" Den Korn frembringer Landet ogſaa Hor, Frugter, Viin 
I 2 

i 

famt en Mangde Gjaes; af Bjergene erholdes noget 
Solv, Kobber, meget Jern, Svovl og andre Minerali⸗ 
er, osſaa Wdelſtene. Blandt Manufacturerne udmære 
ke Kiæde og Lerredsmanufacturererne fig ved deres Vig— 
tighed; der findes videre Woraffefyderier, Glashytter, 
Jernverker, Salpeterſyderier i ſtor Mængde. Heſte—⸗ 
og Faareavlen er meget betydelig. Indbyggerne beſtaae 
for Storſtedelen af Slaver; paa Landet tales og for det 
meſte ſlaviſt; men i Sydegnene og i Stederne boe Tyd⸗ 
ſte. Mahren har endnu fine Landſtander, der beftaae af 
den hoiere Geiſtlighed, Herre⸗, Ridder: og Bondeftane 
den : diſſe bevilge Paalæg. Af Landets 28 Herſkaber bes 
fidder Fyeſten af Lichtenſtein 15 og Fyrſten af Dietrich— 
ſtein 72. Landsguberniummet i Bruͤnn forvalter RNegjes 
ringen; det dirigerer tillige Forretningerne i den oſterrig⸗ 
ſte Andeel af Schleſen. Den geiſtlige Beſtyrelſe beſor— 
ger Erkebiſtoppen af Olmuͤtz og Biſtoppen af Bruͤnn. 
Indkomſterne beregnedes til over 7 Millioner Gylden. 
Landet deles i 6 Kredſe, nemlig olmåker», brinners,” 
iglauer⸗, znaymer⸗-, hradiſcher- og prerauer Kredſen. 
Hovedſtaden i hele Landet er Bruͤnn. — De gamle 
Quaders Land, fom efter diſſes Bortgang til Spanien 
var bleven erobret af. Scyrer, Rugier, Heruler og til—⸗ 
fidft indtil 548 af Longobarder, blev endeligt befolket af 
"en Colonie Slavoner fra Donau, ſom vare fordrevne 
af Wallacherne (Bulgarerne) og fif Navnet Morawer 
af Floden Morawa. Ved den avariffe Stats Forfald 
kunde de måbriffe Slaver udbrede fig videre og lide efter 
fidt oprette et Kongerige, fom under Navn af Stors- 
Mahren indbefattede mange flere Lande end det nuveren⸗ 
de Maͤhren. Carl den ftore overvandt Mahrernes og 
nødte deres Konge Samoſlav til at lade fig døbe, ſtjondt 
førft Cyrillus ved Aaret 856 blev Mehrerne fande Apo— 
ſtel. Ludvig den fromme paalagde Kong Megomir Trie 
but; Ludvig den tydſte tog Kong Radiflav til Fange; 

men Arnulph forøgede i Begyndelſen, men ſtyrtede ſiden 
den mehriſte Stat, thi han gav forſt Zuatoplick (Sſwa⸗ 
topluk) et alene Boͤhmen, men og andre Lande, paa den 

. B 
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ene Side indtil Oder og paa den anden mod Ungarn inde 
til Floden Gran; men, da Swiatopluk fiden gjorde Ops 

rør, angreb Arnulph ham med Bohmerne og Ungarernes 
Hjelp faa lykkeligt, at det mæbriffe Rige, ſpekkedes 

overordentligt og endeligt blev fuldkommen ødelagt under 
Ejwjatobog, Swjatoluks Søn (903), Siden blev dst 

lidt efter lidt et Rov for Ungarer, Polakker og Tydſke. 
J Aaret 1085 erholdt det Titel af Markgrevſkab og 
blev fiden, indtil Matthias's Tider 1611, af de boh— 
mifte Konger under denne Titel fra Tid til anden givet 
dereg Sønner og Slægtninge til Lehn. 

Maähriſte Brødre fee bohmiſtke Brødre. 

Malaren kaldes en ſtor Indſoe i Sverrig , ſom 
ligger mellem Upland, Sondermanland og Veſtman— 
land. Den er 175 Miil lang og 123 Mil bred og 
ligger fer Fod højere end Oſterſſen. Der ſkal være 

"Henved 1303 fmaae Per eller Holme i den, hvorved den 
faaer et ſtiont Udſeende og lokker iſer Stockholms Ind— 
byggere til mange Lyſtfarter. Søen er meger fiſkerig 
og har Udløb til Havet igjennem Norr⸗ og Soder— 
ſtrommen. 

Malzl (Maͤlzl I.) bekjendt ſom Opfinder af Pan» 
harmonicon, er fodt i Regensburg og erholdt Titel af 
keiſerlig-kongelig Hofmechanikus. Det af ham opfundne 

Inſtrument forener et temmelig fuldftændige Orcheſter; 
ifær beundre Kiendere Blaſeinſtrumenternes Kraft og > 

Praciſion. Maͤlzl har ladet fig høre dermed paa mange 
Steder, ifær 1807 i Paris, hvor han dagligt gav Con- 

certs d'harmonie med Muſikvenners og Kjendereg 

Bifald. J Aaret 1808 var han' ligeledes der for 
at lade høre et nyt Kunſtverk, en. Trompeteraus 
tomat. sd 

U « 

Manader (af maevonar jeg rafer) kaldtes Bacdhante 
inderne, Bacchus's Præftinder. See denne Art. 
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Mẽen, en Øje i Øfterføen, Gører til Præftøe: Mme 
i Sjellands Stift og adffilles fra Sjelfand ved U!féfund 
og fra Falfter ved Gronſund, hvilke Sunde paa det ſmal— 
leſte fun ere :2 Miil brede. Mener 3% Miil lang og næs 
ften overalt cen Miil bred. Jordbunden er alleveane 
frugtbar og beſtaaer af en kridtblandet Muldjord. Paa: 
den oſtlige Side, hvor den ſaakaldte Moens Klint ligger, 
er Lander meget bjergfuldt. Denne Rakke Bjerge eller 
Banker, der ftræffer fig omtrent 12 Miil, beſtaaer forz 
nemmeligt af Kridt og Flint. Den kan ſees langt udi 
Egen og har mange deilige Situationer- Men frems 
bringer alt Slags Korn famt Ærter og Vikker i Overflo⸗ 
dighed. Stege er den eneſte Kjobſtad. 

Moͤrke er egentligt Lyſets fuldkomne Fraværelfe, 
J Aſtronomien taler man om Himmellegmernes Sovs' 
mørtelfe, fom ev det Tilfælde,, naar et Himmellege⸗ 
me for en Tid enten gandffe eller tildeels virkelige 
eller tilfyneladende berøves fit Lys. Der gives tre 
Slags Formorkelſer: Maaneformorkelſer, Solformøre 
kelſe og Formorkelſer af Planeternes Drabantere ifær 

FJupiters. Maaneformorkelſer indtræffe, naar Jor⸗ 
den træder ſaaledes imellem Maanen og Solen at 

den berøver Maanen Solens. Lys Dets ſynes ſom 
om en mork glade gaaer fra Øften til Veſten hen over 
Maanefladen. Denne mørfe Flade er intet andet end 
Jordkuglens cirfelformede Skygge, hvis Længde belober 
fig til omtrent 215 Jorddiametre og hvis Brede,” der, 
hvor den træffer Maanen, er tre Gange fførre end, Maas 
nens Brede, hvoraf følger, at denne ei alene fan fors 
mørfes af den, men endog en tidlang blive ufønlig. 
Man inddeler Maaneformørfelfe 4 partielle, da fun en 
Deel af Maanen ſynes formorket; totale, da Maane— 
fladen i er Hieblik er dandſte formorket; totale med 
Vedvaren, hvor denne fuldfomne Formorkelſe varer nos 
gen Tid og centrale Maaneformorkelſer, i hvilke Jord⸗ 
ſtyggens Centrum falder lige paa Maanefladens Centrum, 
En Formørfelfe af det fidfte Slags fan vare elleve Quar⸗ 
teer. Af de angivne Beringelfer wed en Maaneformor⸗ 
kelſe følger, at den fun fan finde kd,” i Fuldmaane. 

, : 2 
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Man beftemmer Størrelfen af en Maaneformørfelfe ef⸗ 
ter Tommer, da man inddeler Maanefladen i 12 Toms 

"mer, hver igjen i 60 Minyter. Én total Maanefor— 
morkelſe beløber fig netop til f2 Tommer; er den tillige 
af Barighed faa regner man og de Tommer til fom Maas 
nen rykker dybere i Jordſtyggen, og faaledes fan der gis 
veg Formorkelſer af 20 og flere Tommer. " Solformors 
kelſer indtræffe, naar Maanen ſaaledes gaaer imellem 
Solen og Jorden, at den bedaekker en Deel af Soifladen. 
Folgelig er den fun mulig i Nymaane. Allerede Thales 
forkyndte en Solformorkelſe (597 f. Chr) Efter den 
ſakdſelige Jagttagelſe træffer derved en mork Flade fig 
fra Veſten mod Øften fordi Solfladen og ſynes at. fors 
mørke den. Men denne Solens Formorkelſe ev fun- til, 
ſyneladende, da den er et lyſende Legeme og ei underkaſtet 
nogen Formsrkelſe. Den morke glade er egentligt Maas 
nen, hvis Solen fravendte og Jorden tilvendte folgeligt 
morke Side vi. fee,” medené den med den anden Side 
modtager Solftraalerne. Derved bliver altſaa hverken 
Solen eller Maanen formorket, men Jorden, ſom ved 
Solformorkelſe er i famme Tilfælde, ſom Maanen ved 
Maaganeformorkelſe, fun med den Forſtjel, at Formorkel— 
fon fjelden bliver ret mærkelig paa Jorden, da Maanen 
er fan meget mindre end Jordens Solformorkelſer ere 
enten partielle, da Solfladen tildeels ſtjules, eller tota⸗ 
le, naar Maanen ſtjuler hele Solen. Total og tillige 
3 fan en Solformørfelfe fun være, naar Solen bes 
finder fig i fin ſtorſte Fraftand fra og Maanen i fin føre 
ſte Nerhed ved Jorden, thi ti dette Tilfælde er Maanens 
tilføneladende Gjennemfnitto Minuter og fyv Secunder 
ftørre end Solen. En ſaadan Solformørfelfeg Varigs 
hed kan ſtrekke fig til 3 Minuter og 41 Sccunder. Cr 
Maanens tilſyneladende Diameter mindre end Solens, 
faa naaer Spidſen af Maaneſkyggekeglen flet ikke Jorden 
og i dette Tilfælde fan det indtræffe, at den mindte mor⸗ 
fe Maaneflade ſaaledes bedekker Solfladen, at der af 
den fidfte fun fan ſees en lys Ring. En ſaadan Solfor— 
morkelſe kaldes ringformig. Man ſaae en flig 1764 
Cadix, Calais og Pello i Lapland. Ved totale Sol, el 
lev vigtigere Jordformorkelſer, indtræder næften, fuldkom⸗ 



v dr 21 

men Nat, Stjernerne kunne ſees, og Fuglene, der fæte 
tes i Forvirring ved det pludfelige Mørke, flagre omkring 
og falde til Jorden; ſelv de ovrige Dyr yttre en Frygt 
ſom om nogen overordentlig Forandring foregif i Natur 
ven. De ere imidlertid fjeldne, Diſſe Formorkelſer 
faavelfom Jupiters Drabanteres ere af ſtor Vigtighed, 
da de ere et fortræffeligt Middel, hvorefter man kan bes 
ftemme et Steds Meridian og følgeligt dets Belig— 
genhed. 
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NR, 
Paa de franſkte Mynter er Bogſtavet Net Tegn, at 
Mynten er præget i Montpellier. — J Lapidarftilen ber, 
tyder det foruden flere fmaae med n begyndende Ord i 
ældre Tider faa meget ſom 900 og med en derover fat 
Ejtreg 90000, paa de græffe Mynter derimod 50. 
N N fÉriver man, naar man et fan eller vil angive 
Mavnet paa et eget Individ eller Gjenſtand. Denne 
Betydning ſtal af en Misforftaaelfe være bleven brugelig 
idet rIte Aarhundred, da man iftedet for ille eller illa 
(hiin) brugte Forkortningen Ill med en fÉraae løbende 
Tverſtreg igjennem de to ll, hvilket Tegn uvidende Af⸗ 
fErivere toge for N N. Paa Recepter betyder N med 
tilføgiet Tal Antallet af de Stuffer, der ſtulle tages af én 
Ingrediens. N. S betyder Notre Seigneur, vor Her⸗ 
re. N. T. betyder Novum Testamentum eller det nye 
Teftamente. 

VNaade, efter det almengyldige Begreb en Hoieres 
ufortjente Velvillie mod en Lavere, er i det theologiſke 
Syſtem det Sindelaug , hvormed Gud lader fine Vei 
gjerninger komme til os og i indffrænfet Forftand vel ende 
og Guds Tilbøielighed og Virkſomhed til Menneſkenes 
Forbedring og Saliggjørelfe. Før det zte chriſtelige 
Aarhundred havde man fun lidet fyffelfat fig med Læren 
om Naaden og dens Virkninger, den var blot ved Leiligs 
hed antydet af de græffe Kirkefedre. J Anledning af en 
frie Yttring af Britten Pelagius, hvilken ſyntes at 
indrømme den guddommelige Naades Biftand ved det 
menneſkelige Hjertes Forbedring for lidet og Menneſtets 
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egne Kræfter til det Gode for —* foretog Augus 
ſtinus fig den noiere Udvifling af denne Lære med en I⸗ 
ver, der udartede til Lidenffabelighed og forledede ham 
til haarde Sætninger, Han. figer, at Menneſket, af 
Naturen fordærvet og udygtigt til alt Godt, aldeles ins 
tet fan gjøre for fin Forbedring, er af fig ſelv ei iſtand til 
at ville det Gode, men alt maa ſtee ved Naadens inderlie 
ge Virkning paa hang Sind. Derved kom han, for at 
være conſequent paa den oprørende Tanke, at Gud vils 
faarligen havde forudbeftemt nogle Menneſter til Forbed⸗ 
ring og Salighed, men andre ligeſaa uigjenfaldeligen til 
evig Fordommelſe, og ifølge denne Raadflutning bleve de 
uden Daab afdøde Børn overhoveder, faavelfom de ei til 
Salighed beftemte blandet dem, der før deres Død vare dob⸗ 
fe. om de end ei havde begaaet en virfelig Synd, uden 
Redning fordomte; men paa Jorden vidfte man hverken, 
hvilke af de Chriftne, der vare udvalgte eller hvilke der 
vare forkaſtede og maatte gandſke overlade fig Guds uud— 
forſtelige Dom. Af denne Auguſtins Paaſtand og 
Misforftaaelfen af nogle billedlige Steder fremkom Kir— 
kens Lære om Naadevalget eller Prædeftinationen, der fra 
det femte Aarhundred til Reformationens Tider var en 
Gjenſtand for anſtrengede Underføgelfer og hidſige Stris 
digheder blandt de chriſtelige Kirkelzrere. Fleertallet af 
diffe, der kaldte fig Rettroende eller Catholffe, tiltraade 
de Auguſtins Mening og forfjettrede med ham Pelegias 
nerne, uden nøiere at prøve, hvorvidt fans Mening havs 
de fin Grund i Bibelen, fom han felv ei engang forftod 
at læfe i Grundfproget, Men og ſenere Tideré Lærde, 
der heri overfaae ham, bleve ſaaledes blendede ved hans— 
philoſophiſte Skarpſindighed, ved hans Færdighed at for— 
tolke alt. til Fordeel for fin Mening, ved hans henrivende 
Veltalenhed og ſtrenge Conſequens, at man med Rette 
Tan regne ham fom Anfører for den lange Rakke occiden— 
talffe Theologer, der ſom ſtrenge Prædeftinatiner , ved 
haardnakket Vedholden ved den auguſtinſte Lære om et 
ubetinget Naadevalg, have bragt ligefaa megen Forvirs 
ring i Moralen fom Uenighed i Kirken. Mange iſcer 

… galliffe Theologer fandt imidlertid, at Auguſtin med 
Henſyn til denne Lære var gaaet for vidt, og gif en Mid— 
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delvei efter Abbed Caſſianus's Exempeli Marſeile, bils 
ken alevede ten 420 fEreven Boy, paasen mildere og bir 
belmesſigere Maade havde føgt at forene Naadens og den 
frie Villies Virkninger til Menneſtets Forbedring, i det 
de ſagde at Guds Foxudbeſtemmelſe angagende Menne—⸗ 

fſkenes Forbedring og Salighed betingedes ved Menneſtets 
egen Receptivitet og Forhold. De tildroge fig herved 
Navn af Semipelagianer (halve Pelagianer) uden dog 
ligefrem at erkleres for Kjettere af den catholfe Kirke,“ 
da denne i Hovedſagen lod Striden om Pradeſtinationen 
fan godt ſom irafgjort, Deraf kom det beſynderki⸗ 
ge at man ſiden lidt efter lidt forandrede Roller. For—⸗ 

medelſt Geiſtlighedens ftedfe mere tiltagende Uvidenhed, 
gif det auguſtinſke Lærebegreb om det ubetingede og pars 

f; ticulære Naadevalg, uagtet den ſtore Wrefrygt for dens 
ne Helgen i Glemme, og derhos var det Middelalde⸗ 
rens fEolaftiffe Theologie let at forandre og modificere det 
ſagledes, at det ſyntes at funne forenes med den pelagis 
fEe Lære. Alerede 848 blev. Gottſchalk, en fra Fulda 
flygted Munk, forkſettret ellev domt til evigt Fængrel af 
Synoden i Main; for fin Tilbsielighed til den auguſtinſte 
Lære.… Men endnu mere paafaldende var denne Foran— 
dring ved den Diſputats, fom den ſtrengt⸗catholſke 
Dr, Eck 1519 holdt i Leipzig med Luthers Ven 
Karlſtadt. Den. fidfte forfvarede Luthers SBeriing, 
om. den guddommelige Baade og CE modfatte ham 

, den hellige Thomas af" Aquinos Synsmaader, hvile 
fc paa et mildefte maatte kaldes ſemipelagianſtke. 
Imdiertid bleve Lutheranerne i denne Lære Cathos 
liferne dog altid nærmere end de Reformeerte, blandt 
hvilke iſer Calvin og Beja gandffe vendte tilbage til hi⸗ 
ne Auguſtins haarde Grundfætninger og gjørde en ubes 
tinget guddommelig Forudbeſtemmelſe af viſſe Menne— 
ſters Salighed og Andres Fordommelſe til een af den res 
formeerte Kirkes Troeslærdomme, Den evangelife s lus 
therffe derimod antog den Lære af Gud har bes 
ſtemt alle Menneffer til Salighed, men veed for 
ud, hvilfe iblandt dem ber vilde gjøre fig famme uver⸗ 
dige, at Naadevalget derfor fun angaaer de virkeligt go— 
de Menneſker og er Aarſag til deres Salighed. J den 
catholffe Kirke var endnu intet beftemt afgjort om denne 

i 
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Lereſetning. 

deres mildere Begreber om Naadevalget og den frie Villies 
Kraft af de førfte bleve beſtyldte før Pelagianismus. 
Denne Skiebne traf fornemmeligt 1588 Jeſuiten Moli— 
ha, af hvem de moliniſtiſke Stridigheder i Nederlandene 
have deres Navn. Aj ber 17de Aarhundred opkom ligeles 
des i Nederlandene, formedelſt Uenighed om Pradeſtina⸗ 
tionsleren to nyt Partier, nemlig blandt MProteſtan— 

"tern: Arminianerne eller Remonſtranterne, der 
forfvarede Mennefferg almindelige og betingede For— 
udbeſtemmelſe til Salighed imod de ſtrengt calvi— 
niſtiſt-Reformeerte, og ſtildte fig 1610- forme— 

ligt fra dem; blande Catholikerne antoge derimod 
Janſeniſterne, ifolge det af Biſftop Janſen (f 1638) 
fornyede auguftinffe Lerebegreb modſat den cathoiſte, 
dengang under maadeholdne Jeſuiters Indflydelſe ſtagen— 

de Kirke, en dobbelt og abſolut Forudbeſtemmelſe af 
Menneſkets Salighed og Fordommelſe. Fra denne Tid 
har man, vel ſtedſe tankt mere forftjellig i den. driftelige 
Kirke om denne Gjenſtand, dog er det fra Midten af det 
forrige Aarhundred mærfeligt, at en rigtigere Bibelfors 
tolfning sg den al Fatalismus afſtyende menneſtelige Fo⸗ 
lelſe endeligt har forenet alle afvigende Meninger om Naa⸗ 
devalget i den ægtedriftelige Overbeviisning at Gud ude⸗ 
lukker ingen, der alvorligt forbedrer ſig, abſolut fra den 
ved Chriſtus erhvervede Salighed, og det kommer derfor 
fun an'paa Menneſkets Troe og fædelige Værdie, om det 
ſtal være blandt de Udvalgte eller Forſtodte. 

Taale. Før Opfindelſen af Naalene faavelfom 

Dette vifte fig ved de iverſyge Dominica— 
ners og Jeſuiters Stridigheder, da de ſidſte, formedelſt 

— 

endnu hos ucultiverede Folk maatte og maae Fiſktebeen, 
tilfpidfede Smaabeen og Torne gaae iſtedet for Naale. 
Naalenes Opfindelſe blev agtet faa høit hos de Gamle, 
at man tilſkrev den, ligeſom andre vigtige Opfindelſer, 
en Guddom, efter Hygin Bellona. Da Babylsnierne 
og Phrygierne alerede kjendte broderede Kleder, faa 
maae og Synaale have varet i Brug hos dem. Alerede 
i Aaret 1370 finder man Naalemagere i Nurnberg, der. 
ernærede fig blot af denne Induſtriegreen. J lang Tid 
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havde ſmaae Treſtifter maattet tjene iſtedet for Knappe⸗ 
naale. De førfte Metal-Knappenaale bleve forfærdiges 
de i England i Aaret 1543. 

Naaletræe (Pinus). Naaletræerne hanne i det 
linnæiffe Syſtem den 9de Orden i den2rde Claffe og 
indbefatte alle de Træer, hvis Blade have Skikkelſe af 
Maale og hvis Frugt beftaaer i en træagtig Tap, ſom 
under hvert Skjel har to med Vinger forfynede Nødder 
ellev Sedekorn. De mandlige Blomſter, der ftaae ads 
fEildte fra de gvindelige, dog paa een Stamme med dem 
og ligefom de ingen Krone have, ſtaae i et firebladet Be⸗ 
ger, medens Koglen, der danner den qvindelige Blomſt, 
beſtaaer af ſpidsagtige Skjel, hvoraf hvert er toblomſtret. 
Man fjender tredive Slags Naaletræer, ſom igjen ind⸗ 
deleg i fire Familier.  SKjendemærferne ved den førfte er 
at Naalene ftane fammen i Buſte (Lærfetræer) ; ved den 
anden komme to.til fem Naale afeen Skede; i den tredie 
ſtaae de bløde og brede Naale enkelt og kamagtigt paa to 
Sider af Grenen; i den fjerde fidde Naalene, fom her 
ere ſmalle og ftive, rundt omkring Grenen. 

Vabob. Ved dette Ord, der egentligt er en For⸗ 
dreielfe af Nawaub og betyder en Deputeret, forftaaer 
man i Sndien Statholderen i en Provinds eller Anfører 
ren over Tropperne ét en Provindé, uagtet mange Perfos 
ner i Indien antage Navnet Nabob, uden at have 
Ret Dertil. Naboben var, efter den gamle indiſke For— 
fatning underordnet Soubadar, Vicekongen i et (tort 
Landſkab. Saa meget og Maboberne i viſſe Henſeender 
vare Soubadarerne underkaſtede, faa tjente de dog paa 
den anden Side til Throneng Støtte mod Soubadarers 
neg mulige Forſeg. Naboberne gjorde fig vel uafhangi— 
ge af Stormogolen fra den perfiffe Shad) Nadirs Inde 
fald, men blot for at geraade i en mere trykkende Afhen— 
gighed af England. J Converſationsſproget, fornem—⸗ 
meligt i England, falder man enhver Stor, der har ere 
hvervet overordentlige Rigdomme i Hindoftan, eller ſom 
lever med en vis orientalſt Pragt, en Nabob. 

mm Fr 
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Vabonaſſart, en Konge i Babylon med hvis er 
gjeringgiiitrædelfe en nye Tidsregning (æra Nabonassa- 
rea begunder, fordi han ftaaer i Spidfen af en gammel 

Regentfertegnelſe, fom vi have under Ptélemæus's 
Navn. Man færter dens Begyndelfe til 747 f. Chr. 
den 20de Febr, efrer Andre 746 eller endnu høigre op i 
Tiden. Denne Tidéreaning brugtes hverken i det bor—⸗ 
gerlige Liv eller i Hiſtorien, maaſkee var den flet ikke als 
mindelig i Chaldæa eller dog fun beftemt for Aftronomers 
ne for er ellev andet Factums Skyld. Fl : 

VNadir,“ et arabiff Ord betegner i Aſtronomien 
Fodpunktet, hvilket fremfommer, maar man fra vore 
Fødder i Tankerne drager en lige perpendifulær Linie 
igjennem Jordfuglen til Himmelens modſatte og af os 
ufeete Hemiſphere. Modſat Nadir er Zenith eller Iſſe— 
punktet. Hvert Punkt paa Jorden har altſaa fin egen 
Nadir og Zenith. Ordet Radir anvendes blot i Aros 
nomien. Derimod bruges Order Zenith ogfaa i meta— 
phoriſt Betydning i Converſationsſproget. 

Nadir Schah ſee Kulichan. 

NMadvere (den hellige), Alterens Sacramente, er 
den hellige Skik hos de Chriftne, ved hvilken de fornye 
Mindet om deres Religionsſtifters Død og tillige aflægge . 
en offentlig TroesbeÉjendelfe for Menigheden. Chris 
ſtus indftifrede denne Skik ved det fidfte Maaltid han 
holdt med fine Difciple: det Brød, ſom han efter orier« 
talk Skikbræekkede, var et paſſende Sindbillede paa bang 
Legeme, der fnart fulde nedbrydes, og den røde Viin, 
(thi ſandſynligt brugte Chriftus dette Slags Viin, fom 
er den almindeligſte i Paleſtina), var et Symbol for 
hans Blod. J alle Menigheder, ſom Apoſtlerne ſtiftede 

. Blev denne Skik indført. J det forſte og andet Aarhune 
dred holdt man denne Ritus beftandigt ved de fan kaldte 
Kjerlighedsmaaltider 0: de Maaltider, fom en Menig⸗ 
heds ſamtlige Medlemmer holdt med hverandre, faa 
ofte Omftændighederne tillode. Da Menighederne fra 
det tredie Aarhundred bleve talrigere, opførte Kjere 
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lighedsmaaltiderne og Nadveren hoitideligboldtes i Kir— 
kerne ved hver Gudstjeneſte ſaaledes, at alle Tilſtedeve⸗ 

rende toge Deel deri. Men Catechumenerne 9: de, ſom 
ei endnu vare døbte, og Ikke Chriftne, der turde være 
tilftæde ved Bønnen,” Sangen eller Prædifen, maatte 
bortfjerne fig af Kirfen, naar Nadveren tog fin Begyns 
delfe, fordi denne betragtedes fom en hemmelighedsfuld— 
Handling, der maatte unddrages de Uindviedes Blikke. 
Snart begyndte man at tilſtrive Nadveren en. overnatur⸗ 
lig Kraft, at betragte det conſecrerede Brød og den confer 
crerede Qtin for mere end Brod og Viin, og paaftaae, 
at Chriſti Legeme va Bled forenede fig med Brød og 
Viin. Af denne Foreſtillings Maade udgik endelige 
Transſubſtantiations-Leren, ſom Paſchaſius Radbers 
tus bragte pan Bane i det 9de Aarhundred. Efter dette 
Dogma antager man, at Grød og Viin ved Conſecratio— 
nen forvandles til Chrifti Legeme og Blod, at 'bfot Brøs 
dets og Vinens Skikkelſe og Figur bliver tilbage efter 
Judvielſen, men at deres Subſtans og Væfen var bleven 
forvandler til Chriſti Legemes og Blods Subſtans. 
Sfjøndt dette Dogma i Begyndelſen fandt nogen Mods 
ſtand Eev det dog ſnart almindeligt antaget, og i Aas 
ret 1215, hoitideligt befræftet af Wave Innocens 3die 
ved den fjerde lateranfe Synode. Af dette Dogma ude 
gif deels Hoſtiens Tilbedelfe, da man i den fun troede 
at fee den nærværende Gud, deelg den Sædvane at nægte 
Legfolk Vinen, da man fluttede, at hvor Jeſu Legeme |. 
var, maatte og hans Blod være (dette Faldte man Cons 
enmitans) og at Vinens Nydelſe ſaaledes ei nødvendis 
gen hørte til Nadveren. Man vilde desuden føge at 
undgaae enhver Leilighed, hvorved Chriſti Blod ufor⸗ 
ſigtigviis kunde fpildes og derved vanhelliges, og, da det 
deguden fyntes at være en Udmarkelſe for den. geiftlige 
Stand, naar den alene nød Nadveren under begge 
Skikkelſer, faa blev den Skik faa meget hurtigere uds 

bredt at unddrage Legfolk Kalfen. Endnu før Trans⸗ 
fubftantionslæren var opfommen, havde man begyndt 
at betragte Nadveren fom et Offer. Deraf udgik Pris 
vatmeſſen a: den. hellige Handling, hvorved Præften 
bringer Gud Chriſti Legeme fom et ublodige Offer, Ef⸗ 
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terat Meningen om Skjersilden var opkommen, bragte 
man ſamme i Forbindelfe med den ovenanforte Fores 
ſtillingsmaade om Skjersilden ſom Offer, og nu holdtes 
fornemmeligt Meſſer i den Henſigt at -forløfe-de Afdo— 
deg Sjele udaf Skjersildens Wine, Alerede t det 7de 
Aarhundred holdtes Privatmeſſer hiſt og her; men fra 
det Hde Aarhundred-vare de overalt i i Brug. Saale⸗ 
des var nu og Nadveren i Tidernes Lob bleven noget 
gandſke andet, end den efter den ærværdige Stifters 
Henſigt fulde være. Dette havde alerede før Reformas 
tionen nogle med den herffende Kirke misfornoiede Par— 
tier bemærfer, fornemmeligt Huffiterne i det 15de Aar— 
hundred, hvem ogfaa Baſeler⸗Kirkeforſamlingen maatte" 
tilftaae Kalkens Brug. Reformatorerne fornyede Klas 
gen over at Kirken, i Maaden, hvorpaa den hgitidelige 

. holdt Nadveren, var afvegen fra Jeſu Chriſti Henſigt 
og fra de, apoſtoliſte Tiders Monſter, og ſaavel de ſach⸗ 
fiffe ſom ſchweizerſte Kirkeforbedrere fremmede overeens 
Deri, at de forfaftede Transſubſtantiationsleren og Mes 
fen og paaſtode, at Nadveren (Fulde holdes for den for— 
ſamlede Menighed og nydes uvnder begge Skikkelſer. J 
Forklaringen af Indſtiftelſesordene afvege Luther og 
Zwingli fra hverandre, og ForFjelligheden i deres Mee 
ninger om denne Gjenſtand er den vigtigſte Grund til- 
den ulykſalige Skilsmiſſe imellem den lutherſte og refore 
meerte Kirke. Luther forſtod Ordene: Dette er mit Le 
geme! bogſtaveligt, og lærte, at Chriſti Legeme paa en 
hemmelig Maade forbinder fig med Brod og Viin, faa 
at Comunicanten i, med og under Brød og Viin mode 
tager Jeſu fande Legeme og ſande Blod. Zwingli deris 
mod forſtod Indfættelfesordene uegentligt , antog, at 
Chriſtus havde villet fige, at Brød og Viin betyder 
mit Legeme og mit Blod. og erklarede følgeligen Brød og 
Viin for blotte-Billeder paa Chriſti Legeme og Blod. 
Om denne Gjenftand blev der ftridt heftigt, ſaavel imels 
[lem Luther og Zwingli ſelv fom imellem de luherſte og 
reformeerte Theologer. Den Foreſtillingsmaade, ſom 
Calvin, den reformeerte Kirkes anden Stifter, bragte 
paa Bane, hvorefter en aandelig Nærværelfe af Chriſti 
Legeme og Blod i Nadveren blev antagen, kom vel 

- 
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det lutherſte Dogma nærmere, end Zwinglis Theorie, 

men blev dog væfentligt forſtjelligt fra ſamme og fandt 
derfor ligeledes Modſige ſe hos Luthers ſtrenge Ti henge⸗ 
re. Melanchthon var tilbøielig til den calvinffe Fores 
ftillingsmaade og ligeledes tænfte mange andre lutherſtke 

Thedloger, hvilke af Modpartiet bleve kaldte Philippi⸗ 

ſter og Crypto Calviniſter (hemmelige Tilhengere af Cal⸗ 

vins Lære)... Formula concordiæ undertrykte Cryptes 

Calviniſterne i den ſtorſte Deel af den lutherſte Kirke og 

forftaffede der ægte lutherſke Foreſtillingsmaade Seie⸗ 

ren. IJ de nyere Tider ere de fleſte lutherſte Theologer 

filevne mere tilbøielige til at antage den reformerte 

Foreſtillingsmaade. Den catholffe Kirfe beholde ends 

nu ſtedſe Transfubftantiationslæren og opgav hverfen 
Meſſen eller communionem ſub una (Nadveren uden 

Viin). Den græffe Kirke har ei antager Tranéfubftans 

tionen i fin hele Omfang. Dog nærmer. dens Fores 

ftillingsmaade fig, mere dette Dogma end den reformeerte 

Kirkes Lære. De orientalffe Chriftne ſtjelne fig fra de 

occidentalffe derved, at de i Nadveren bruge fyret, 

ei ſom diſſe uſyret Brød, og give endog Børn Dads 
veren. 

Vahl (Johan Auguft), en paa fin Tid meget ags 

tet Billedhugger, blev født i Berlin i Aaret 1710. 

Han dannede fig der under den berømte Schlüͤter, Billed⸗ 

hugger og Directør ved Kunftafademiet i Berlin Ef— 

terat have uddannet fig mere panen Reife igjennem Frans 

kerig og Italien og opholdt fig nogen Tid Strasburg, 

vendte han i Aaret 1741 tilbage til Berlin, hvor man 

endnu faavelfom i Potsdam, Sansſouci og Charlotten⸗ 

burg finder mange af hang Arbeider. Fra 1746 ops 

opholdt han fig 9 Aar i Schweiz, for det meſte i Bern. 

Her gjorde han fig fornemmeligt befjendt ved Gravmin⸗ 

det over Schultheiß von Erlach i Kirken Hindelbank, men 

endnu mere ved der Minde. han i ſamme Kirke oprettes 

de den afdøde Paſtorinde i Hindelbank, hvilket er bes 

fjunget af Haller og Wieland og ſtildret af utallige Rei⸗ 

ſebeſtrivere. Der bør beføges af enhver Reiſende, faa 

meget mere ſom Stenens Beſtaffenhed, hvoraf det er 
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forfærdiget, lader frygte for dets gradviſe Tilintetgjø: 
relſe. J Aaret 1755 blev han Profeffor ved Kunfters 
nes Akademie i Caffel, hvilket dengang blomftrede uns 
der Beftyrelfe af kunſtelſtende Landgreve Frederif. 
Her forfærdigede han i Aaret 1788 Landgrevens Billede 
ſtotte ſom opſtilledes midt paa den ſtjonne Frederiksplads 
i Caſſel ligeoverfor Museum Fredericianum og der 
gjorde en fortræffelig Effect, Efterat Kongen af 

Weſtphalen havde forvandler Muſeum til Stædernes 
” gyallars og givet Frederifspladfen Navn af Srænders 

nes Plads, blev Statuen nedtagen af Woftamentet og 
henkaſtet i en Stald, ved Poften, hvor ven for aabne 
Dorre, tilſmudſedes og beſkadigedes af Heſte, Poſtknæegte 
og Forbigaaende. Nahl oplevede imidlertid ei denne ſit 

Varks Skjebne, da han dode i Caffel alerede 71781. 

NMahum, een af de tolv ſaakaldte fmaae Prophes 
fer, hvis Sang har Ninives Ødelæggelfe til Gjenftand, 
hvilken han ſynes at ſtildre i et hiſtoriſt Malerie, uds 
ſmykket med poetiſte Farver. Nahums Henſigt fynes, 
efter nyere Underſogelſer at have værer, i ſterke Træf at 
ville fEildre fit ſukkende Folk det ſtolte Monarchies gyſeli— 
ge Undergang ved Hovedſtadens fuldkomne Forſtyrrelſe 
ſom Jehovas retfærdige Straffedom. Fordumſatte man 
almindeligt hang Liv før denne Begivenhed og betrags 
tede hans. Bog fom en Spaadom af ſamme. Men fands 
fynligen var han Samtidig og levede ſom hebraiſt Crus 
lant i Elkoſch paa Oſtſiden af Tigris i Nærheden af Nis 
nive. De nyeſte færdeles Overſettelſer af Nahum ere 

"af Middeldorpf (Hamburg 1808,- 8) og Neumann 
(Breslau 1808, 8.), begge med Anmarkninger; Af; 
handlingen af Ererard Kreenen (Nahum vaticinium 
philologice et critice expositum &c, Harderwyk 
73898) følger den gamle Mening. 

Vajader, Najades eller Naiides (af det græffe 
Ord vom jeg flyder) vare en Art Nympher og Skyts⸗ 
gudinder eler Beboerſker af Kilder og fmaae indenland⸗ 
ſte Vande. De Begreber va Sagn, man har om Nas 
jaderne, ligne i mange Punkter dem, der herſte om de 
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ſaakaldte Havfruer, ifær deri at begge undertiden bort⸗ 
føre en ſmuk Gjenfand. (Saaledes borttoge Najaderne 
Hylas, Hercules's Yndling). VE 

ITaiv, Naivetet. Dette Ord, ſom vi nærme 
have faant af det franſke naif, naiveté, er af latinſk 
Oprindelſe, af nativus (medfødt, naturlig), i Middel: . 
alberen naivus. Mange have erkleret der for den høi: 
efte Grad af der Naturlige i Udtryk af Tanker og Fo— 
lelſer; men, naar det havde venne Betydning, hvorfor 
funde der ei i noget nyere Sprog erſtattes ved et andet 
der udtømmende Ord? det Begreb, ſom betegnes ved 
dette Ord, er meget mere fammenfat, og denne Sams 
menſetning felv foranlediger nogle Bibetydninger, der 
ellers ei ret vel kunde finde Sted. De væfentlige Des 
ſtanddele, ſom udtrykkes ved Ordet Naivetet ere: en 
umistenkelig, uforſtilt og fordringsfrie Sjels naturlige, 

ukunſtlede Folelſer og Tanker, yttrede uden Henſyn til 
det ſom efter Overeenskomſter bleven holdt for upasſende, 
ved Udtryk, der tilfjendegive mere end den udtrykkende 
Perſon felv har tenkt fig derved. Ville vi nu gandſte 
fort fatte Forklaringen af det Naive, faa maae vi i det 
Mindſte ſige, det er det Naturlige i Modſatning af det 
funftige (blot ved Overeenskomſt Gjeldende). Deraf 
følger at der Naive fun fra en vig Standpunkt forefoms 
mer ſaaledes, og at den meeſt funftigt dannede Jagtta— 
ger letteft bemærker def, fordi Contraften , bliver ham 
meeſt folelig; den Naive felv er hans Naivetet Natur. 
Af Forholdet imellem den Naivt Handlende eller Talende 
og den funftigt dannede Jagttager fan man forklare alle 
de Egenſkaber, ſom man er vant til af betegne med Ude 
trykket Naiv og Naivetet. 1) Det funftigt dannede 
Menneſke er den Naive overlægen i Forſtand og Verdens⸗ 
kundſkab fom en Mand Barnet. Denne Forftandsovers 
lægenhed er Aarſag i, at Naivetetens Yttringer, der 
bære Stemplet hos fig af naturlig Jevnhed, forekomme 
ham ſom Eenfoldighed. Af ſamme Aarſag mage de fores 
fomme ham latterlige. iſer naar de, ſom Akvigelſer fra 
Forſtandsregelen overraffe ham hos Perſoner, hos hvilke 
han havde troet at maatte forudſatte Kundſkab og Sagt, 
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tagelſe af ſamme. Men derfor ev det Naive aldeles 
ikke latterligt i fig felv, og man fan blot under Ind— 
ſtrenkelſer nævne det fom en Art af det Latteriige, egent— 
ligt fun en egen Art eller rettere Afart af det Naive. 
Men er det funftigt dannede Menneffe den Naive overs 
lægen i Forftand og Verdenserfaring faa ſtager derimod 
2) den Naive ligefaa høir i Sindelaug ogFolelſe over 
den funftigt dannede, thi UÆvld i Sæder og Tilbøielige 

heder, Mabenhed og Trohjertighed, reen Medfølelfe har 

" han forud, ſom Barnet for Manden." Synes han med 
Henſyn til Forſtanden barnagtig, faa viſer han, fig med ' 
Henſyn til Sindet barnlig, og har noget uudfigeligt Til— 
lokkende, men tillige Rørende. Som Edo af forfvunde 
ne Barneaar [yder og hans Stemme, thi hvad han er, 
vare vi og engang, men ere det ci mere af Skyld og Ulyk⸗ 
fe. Et uſtyldigt, umistenkeligt og reent Hjertes Utvune 
genhed aabner og ef Blik i det tabte Paradiis, og ſammes 
Contraſt med vor Beſtaffenhed og Stilling, der har 
bragt os i en farlig Kamp med Tilbageholdenhed, For⸗ 
ſtillelſe, Falſthed, Lift og Løgn, er Kilden til hiin Ro— 
relſe. Det Naive, ſiger Schiller forbinder den barnlige 
Eenfoldighed med den barnagtige; ved den ſidſte rober 
den Forſtanden en Svaghed og bevirker hiint Smiil, 
hvorved vi- tilfjendegive vor theoretiſte Overlagenhed. 
Men faafnart vi have Aarſag til at troe, at den barne 
agtige Eenfoldighed tillige er. en barnlig, og at folgeligt 
ei Mangel paa Forftand, ei Mangel paa Evne, menen 
hoiere practiſt Styrke, et Hjerte, fuldt af Uſtyld og 
Sandhed, fom af indvortes Storhed forfmaaede Kune 
ſtens Hjelp, er. Kilden dertil; faa er hiin Forſtandens 

Triumph forbi, og Spot over Eenfoldighed gager over 
til Beundring og Jevnhed. Vi føle og nødte til at agte 
den Gjenftand, over hvilken vi forben have fmilet, og, - 
idet vi tillige kaſte et Blik por os felv, til at beklage os, 
at vi. ei ligne ſamme. Saaledes fremkommer en gande 
ſke egen Følelfe, hvori munter Spot, Wrefrygt og Ve— 
mod flyde ſammen. Imidlertid frembringer det Naive 
dog ei altid denne blandede Følelfe, thi i de Tilfælde, 
hvor det gjør Fordring paa vor Rrefrygt og Beundring, 
* — C *X* 
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har det det Ophoiedes hele Virkning, med hvilket det og 

i Sandhed er beflægter. Betragte vi alle diſſe Omftæns 

digheder noie, finde vi af der til Naivetet hører libes 

fjendtfab til Verdenstonen med fund Menneſkeforſtand 

og en vis trohjertig Tillid til Menneſtenes Godhed, fordi 

et godt, velvillende Hjerte bevarede fin oprindelige Sims 

pelhed. Wien diſſe Egenſkaber ere deels ei altid forenede, 

deels viſe de fig ef altid i ſamme Lys for Jagttageren, og 

deraf komme adffillige Biforeſtillinger, ſom man hyppigt, 

ſtſondt ei altid rigtigt pleier af forbinde med det Farve, 

Man finder enten fun et Forſtandens eller et Hjertets 

Naive; hiint eg defte fynes at forandre fin Vatur, naar 

den kunſtigt dannede Jagttager giver famme fine Syns—⸗ 

maader, fine Overbeviisninger, fine Erfaringer eller bes 

dømmer den Naive og det Naive efter dem. ” Saaledes - 

indtræffer f. Cr: bed Forſtandens Naive det fynderlige 

Tilfælde, at man ſnart erklærer Dumhed og Taabelighed, 

ſnart et viſt Slags Vid for Naivetet og at den naive 

Duͤmhed og Taabelighed ſelv i en vis Betragtning fo— 

refommer fom vittig og man næften funde falde Pais 

vetet den Dummes Vittighed. Dette er fornemmeligt 

Tilfældet med alle ſaadanne Yttringer, naar Bogen giver 

fig blot, med Vidende og" Willie aldeles af Mange! paa 

* 

Eftertanke ved undſlupne Uoverlagtheder, hvilke man. 

dog kun uegentligt kan betragte ſom Naiveteter, f. Cr. 

i det Sinddigt af J. B. Rouſſeau: 

Huissiers! qu'ou fasse silence! 

Dit, en tenant audience, 

: Un præsident de Baugé, 

C'est un bruit å téte fendre! 

Nous avous déjå jugé 

Dix causes sans les entendre. 

Med ei ſtorre Ret har man erflæret viffe uanſtendi⸗ 

ge Tuetydigheder for Naiveteter; hvad fan Uſtyldig— 

heden for, at den Fordærvede tyder dens rene Yttringer 

reent? Men i benne Tydning, i denne Forklaring lig⸗ 

ger det overhovedet, at den Naives Yttringer tilfjendes 

gipe mere end han felv Kar tenkt derved, og det var: fyn, 

derligt af troe, at ingen Yttring kunde være naiv, uden ; 

NA 
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den indeholdt en ſtjult Mening eller endog havde en epi⸗ 

graͤmmatiſt Point. Men har nu og enhver Nalvetet fin 
Grund i er Hjertes Uſtyld og Reenhed, hvilket er ſig bes 
vidſt at det Intet behøver at Tjule?  Undflipper ikke og⸗ 
faa undertiden, af Mangel paa Overlæg ien uværdig Lir 
denſtabs Forblindelſe, et Menneſte et Udtryk, deraf 
ham ſelv ubemarket aabenbarer en Tænfemaade,. der er. 
fan tav, at det vilde værer ham af ſtorſte Intereſſe at hol— 
de den ſtjult? Man fortæller. følaende Tilfælde, — En 
franæ Kunfidommer havde roeſt en ham übekſendt Tors 
fatters Digt; nu hører han, at la Motte, hans Ven,» 
er Forfåtteren og udbryder ;-,, Det Ænlde Jeg have vidſt 

, før!” — Det er ber faa temmeligt ſamme Tilfælde med 
Hjertets Naive, fom det. forhen. var med Forſtandens; 
men man maa og her fige, at ei enhver Uoverlagthed er. 
en Naivetet, omendÆjøndt enhver Naivetet i den kunſt⸗ 
let dannede Jagttagers Pine: vil have. Skin af Uover⸗ 

lagthed. Her have nogle falde det en Naivetet, hvad 
der fra Forſtandens Side er en ſand Dumbhed og fra Hjer⸗ 

tets et raat Udbrud af Affect, hvori det Naturlige et 
kan behage os, fordi det det opfylder os med Afſtye mod 
Perſonens Characteer. Der er vel en Oprigtighed deri, 
men denne uvilfaarlige Oprigtighed har ei ſin Grund é 

Hiertets ſtjonne Eenfoldighed, og vi føle 08 ei tiltrukne, 
men fraſtodte; her even Naturens og Sandhedens Seier 

over Kunſt og Forſtillelſe, men denne Natur ev fordærvet; 
og denne Sandhed oprørende. Vilde maaſtkee nogeni 

dette Tilfælde appellere til Schiller, ſaa fan man dog 
tvivle om han vilde vinde Proceſſen. Som Bekjendt 

har Schiller ſtjelnet imellem to Slags af det Naive. 
„Til det Naive, figer ban, udfordres, at Naturen feis 
rer over Kunften, hvad enten nu dette ſteer mod Perſo⸗ 
nens Vidende og Villie eller med hans fuldfomne Des 
vidſthed; i førfte Tilfælde er det Overraſtelſens Naive og 

morer, i andet Tilfælde er det Sindelaugets Naive og ro⸗ 

rer?” Hiint Naive fulde følgeligt være et Overraſkelſens 
Naive — men morer det? Hvo der vil følge dette. Tille 
Vink vil finde, at alt Overraſtelſens Naive maa. være 

Forſtandens Naive, thi fun ſom —— det fornoie, 
sd * 

i 
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eller fra et andet Synspunkt forekomme ſom latterligt. 
Er Naive i Sindelauget, fom tillige Fulde være Overs 
raſkelſens Naive, er, efter Schiller felv, i Modſigelſe, 
da Noget ei paaengang fan yttres imod Bidende og Vil— 
lie og med fuldfommen Overbeviisning. Def funde 
Derfor vel blive ved den ovenfor givne Forklaring og 
Sdjiffers Forklaringer maae erholde nogle odificas 
tioner. 

Naͤke (Guſtav Henrik) blev født i Dresden 1786 
00 Yar en Son af den derværende Hofraad og Overamt⸗ 
mand. Han uddannede' fit tidligen ytrede Talent" for 
Kunſten paa der derværende Malerakademie, fom hin ber | 
ſogte fra Aaret 1802, og ſenere under den værdige Pros 
feſſor Graſſis ſerdeles Veiledning. Alerede i hans 20de 
Aar erholdt er offentligt udftillet Malerie, „Amor, ſom 
røver Jupiter Tordenfilen,”” meget Bifald; og i Aaret 
1308 erholdt han udeelt Bifald da han fremtraadde med 
„Eliſabeths Beføg hos Maria,” Simpelheden i Frems 
ftillingen, den ſerdeles Ynde, Folelſe og Behagelighed, 
ſom omfvæve dette Malerie, virke lige mægtigt paa alle, 
Tilffuere, uagtet endnu denne og hiin Mangel funde 
findes deri, Dette Billede er bekjendt ved et lille men 
net Kobberſtik i Lommebogen Urania for 1810. Maſte 
Aar udftillede den unge Kunftner et andet Malerie, fom 
behandlede ſamme Gjenſtand med betydelige Forandrin⸗ 
ger og godtgjorde ved de FremfÉridt man fandt her i Sams 

menligning med hans tidligere Arbeid det Haab, - man 
havde fattet. Efter nogen Tids Pauſe fremfom endes 
ligt det Malerie, ſom fuldkomment beviſte hans Kald 
til Kunften og grundede hans Rygte: „Fauſt og Gre⸗ 
fe," efter Goͤthes Digtning. Alle, ſom beſogte Kunſt⸗ 
udſtillingen 1915, Kjendere, ſaavelſom Ikkekſendere 
bleve overraſkede og henrykte af den ædle Characteer, den 

Sandhed og Simyelhed i Fremftillingen, den dybe Folel⸗ 

fe, ſom overalt lyſte frem, den Ynde i Coloriten, ben ber 

le fjelfulde og flittige Bhandling. Intet af alle paa 
ſamme Tid udftillede Billeder, hvor kunſtmasſigt det og 

var, ſyſſelſatte Betraateren faa ofte og vedholdende ſom 
bette, Samme Bifald fandt det paa Kunſtudſtillingen $ 
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Weimar 19172, felv af Faufts Digter. Dette Billede 
findes ligeledes ſtukket i Kobber i Urania for 1315, faas 
velſom en anden af Naͤke tegnet Scene af Fauſt. Naͤke 
har ogfaa gjort fig hekſendt i Kunſtverdenen ſom Medar⸗ 
beider i der bekerſte Auguſteum, hvortil han har leveret 
en Mængde Tegninger efter de bedſte Antiker. 

VNamur, Hovedſtaden i en Provinds af ſamme 
Navn i Kongeriget Nederlandene. Staden ligger ved 
Sambres Indlob i Maas, er befæftet og hører til-de ſtorre 
og rigere Stæder i Nederlandene. Indbyggernes Antal 
har i Løbet af forrige Aarhundred aftaget betydeligt og 
man tæller nu ei flere end 15 til 16000 Menneſter. Den 
er Sædet for en Biſkop, ſom fraaer under ErÉebiffoppen af 
Mecheln. Fra Maret 1715 til 1782 hørte Namur til 
de faa kaldte Barrvierevladfe. J Krigene mellem Frane 
ferig, Tydſkland og Holland er Staden. adffillige Gange 
beleiret og indtagen. Den har betydelige Knivefabriker. 
Grevſtabet Namur hørte tilligemed Staden til de ſpanſte 

eller fom de fiden kaldtes oſterrigſte Nederlande og kom wed 
Luneviller-Freden under Frankerig, indtil det efter Napo— 
leons Faid igjen er indlemmet i Nederlandene. 

Vancy, fordum Hoved: og Reſidensſtaden i Her⸗ 
tugdommet Lothringen, nu Hovedſtaden i Meurthedepar⸗ 
tementet i Frankerig, indeholder 6600 Hufe og over | 
28000 Indbyggere. Der begyndte alerede at bygges 
paa den gamle Stad 1070 og paa Nyſtaden 1591. 
Stadens alerede af Naturen Æjønne Beliggenhed, ved 
den venftre Side af Meurthe paa en behagelig Slette, 

kr forhøies endnu mere ved Skjonheden af Bygningerne 
ſelv, ifær de, ſom Staden ſtylder Ludvig 15des Svigers 

… fader, Kong Stanislaus, ſom her havde fin Reſidens. 
Blandt de offentlige Torve maa man ifær merke [a Place 
d' Alliance, fom har fir Navn af to Støtter, der oprettes 
des til Minde om den berømte Alliance mellem Frankerig 
va Oſterrig 1756. Nancy handler fornemmeligt med 
Vin og Korn. Meeſt befjendte ere imidlertid Lyſene 
fra Nancy, der formedelft deres fortrinlige Godhed ſen⸗ 
deg vidt.omfring. 
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Nangaſabi ellev Nagaſaki, en Stad i Javan ved 
Kloden Nangaſaki paa Øen Kiusjuſeller Ftmo, hav en 
Havn og den af Chinefer og deres nærmefte Naboer beboes 
de Forftad Jakujin. Da ingen fremmed: maa: opholde 
fig i Staden ſelv, ſaa have Hollænderne, ſom fordum 
dreve megen Handel i diſſe Egne, feer fig foranledigede 
til at indrette et eget Opholdsſted paa Øen Defima, ſom 
er. 236 Sfridt lang og 37 Skridt bred og ved, en 
Steenbroe forbindes med, Nangaſaki. — Staden felv 
ligger paa en ujevn Grund sg Wet fnævre og krumme 
Gader. ] 

Tanking eller Klangningfu, Hovedſtaden i den 
chineſiſte Provinds Kjangnan, ved Udløber af Hoang, 
var de chineſiſte Keiferes I deſidens før Peking blev det. 

Uaagtet en Trediedeel af Staden ligger i Ruiner, faa kal 
den dog endnu indeholde en Million Indbyggere. Diſſe 
ere befjendte med Luxus og de finere Kunſter og "udmærke | 
fig ved dere Seber og Cultur. J Nærheden af Staden 
findes det ſaakaldte Porcellain⸗-Taarn. ſom er bygget af 
Muurſtene og belagt med Porcellain, ottekantet, vi Ctars I 
ger høit og udenpaa behængt med Klokker. 

- 

Vanking, Santin eller Nanquin man 
et glat, jevnt Bomuldstoi, almindeligt af gunlagtia els 
fer (idet rodagtig Farve, Det chineſiſke hår fir Mavn af 
Staden Nanking; dets Farve er den naturlige af det | 
Slags Bomuld, ſom Gossypium religiosum feverer, | 
og derfor ogfaa ægte. Det engelffe Nanking er finere, 
tilbereder af hvid Bomuld og farveg. Hr Nanquin, ir⸗ 
landſk Reſident i Bridgetown paa Barbados, har. uds 
fundet en Maade at farve Nanking, hvorved -det næften | 

8 || 

bliver ſom det chineſiſke. 

Nanna, en Datter af den norſke Konge — 
Ringerike, ” fod i Kjerlighedsforſtagelſe med den danſte 
Prinds, Hother, Hothbrods Søn, der var opdragen 
med hende hos hendes Fader. Halvquden Balder war lis 
geledes bleven forelſtet hende, men funde et erholde 

2 hendes Gjenkjerlighed. Han opdagede fin Rival, ſom 

/ 

* 

[i 
| 
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efter Skjebnens Beftemmelfe nedlagde Halvguden. Nan⸗ 
na haren vigtig Rolle i Ewalds Sorgeſpil: Balders 

Dod. 

Vanſen (Hang) befjendt ſom vigtig Medvirker 
til Souverainitetens Andførelfe i Danmark, var fodt i 

Flensburg den 28 Nov. 1598. Efter fin Faders Dod 
7614 gjorde han med fin Farbroder Hans Nanſen en 
Reiſe til Rusland og ſtaffede fig en ſaadan Kundſtkab é 
det rusfiffe Sprog, at han funde bruges ſom Tolk i fams 
me. Derpaa gjorde han flere Soreiſer fornemmeligt paa 
Rusland, og fiden paa Island fom Kjøbmand, om hvil⸗ 
fe Reifer han bar givet Cfterretning i en. Bog fom har 
Titelen Compendium cosmographicum og chrono- 

logicum, 3 Aaret 1639 blev Nanſen, der havde gjort 
fig bekjendt fom en meget vrerffafjen Mand, udnævne til 
Raadmand i Kjøbenhavn; ſamme Aar valgtes hån til 

at være det islandſke Compagnies Forvalter, J Aaret 
1644 blev han af Kong Chriſtian 4de udnævnt til Bor⸗ 
gemefter i Kjøbenhavn, hvilket Embede han og, efter ads 
ſtillige Indvendinger modtog og; foretog fom en redelig 
Sand. Efter den ubeldige Krig mod Sverrig og under, 
de paafølgende Stridigheder mellem Adelen og de andre 
Stænder, var Nanſen een af dem, ſom ivrigen drev paa 
at overgive Kongen Souverainiteten og virfede i den 
Henſeende Meget ſom Borgerffabetg Formand. Den 
28de Oct. blev. han af Frederik Zdie udnævnt til Praſi— 
deat i Kjøbenhavn ſamt til Aſſeſſor i Statscollegiet og 
næfte Aar blev han tillige Aſſeſſor i hoieſte Ret. Han 
foreſtod alle de vigtige Embeder han beflædede til Kon— 
gens og Statens fuldfomne Tilfredsſtillelſe, vifte ſig vel— 
gigrende mod Fattige, fon han overhovedet beſſeledes af 
en virkſom Religisſitet. Han døde i Kjøbenhavn den 
A2te Nov. 1667. | f 

Tantes, en betydelig Stad med 13000 Huſe og 
over 75000 Yndb, ligger paa Loires hoire Bredde, oms 
frent 15 Lieues fra dens Munding. Den er Hovedftas 
den i Nedre Loires Departement og hører til det gamle 
Oore⸗Bretagne. Den har fordum drevet megen Hans 
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del. De ſtorſte Skibe kunne komme ind ad Loires Mun» 
» ding og gaae til Paimboeuf, hvor de udloffe detes Var 
rer, fom bringes paa mindre SÉibe til det et langt derfra 
liggende Dantes. Handelen herfra drives fornemmeligt 
paa Spanien, Veſtindien og Afrika. Sukker, ſom raf⸗ 
fineres her nok engang, og ſom alene fyffelfætter 150 af 
Stadens Skibe, udgjør en Hovedartikel i denne Handel. 
— I Hiſtorien et denne Stad fornemmeligt berømt ved 
det nantiffe Ediet, hvorved Kong Henrik 4de i Aaret 
1598 tilſtod de Reformeerte i Frankerig frie Religions— 
ovelſe; dette Ediet blev ophævet af Ludvig 14de 1685. 
Under Revolutionen leed Nantes meget, deels ved den 
for Stadens Porte førte Vendee-Krig, deels ved den bes 
rygtede Carriers — — deels ved Handelens fulde 
komne Standsning. En beſynderlig Kunſtmerkvordig—⸗ 
hed i Nantes ere de med Ehriſti 55 Underverker bema— 
lede Vinduesruder i Kirken St, Nicolas, hvilke Andere 
og Kjendere af Gigaset jer: meget af. 

| Japhtha Bjergbalſam, er bet fineſte Slags 
Bjfergolie, der i gjennemtrængende Fiinhed næften lianer 
Viinſpiritus, og formedelft fin Lethed endog fvømmer | 
paa fpirirnøfe Andende Sager. Fornemmeligt udmærÉer 
den fig ved fin tiltrekkende Kraft, der viljer fig 
mod Ilden, hvorved den antændes. - Denne Naphthaens 
Egenſtab ev hyppigen bleven benyttet til Fyrvarkerier 
og Taſkenſpillerier. Den bortdunfter hurtigt, lugter 
ſteerkt og glennemtrengende, er fuldkommen gjennemſig— 
rig og har ſedvanligt en guuſagtig Farve. Den hvide 
Naphtha er den fjeldnefte og fortrinligfte og ſynes i ſin 
bedſte Fortrinlighed at være et eiendommeligt Produkt fra 
Aſten, hvor den findes i Perſien og paa en Øe i der caspi⸗ 
fie Hav, ſom Kåmpfer falder Hanway, og andre Reiſen— 
de angive forføjelligr. Den almindelige Naphtha finder 
man og i mange Egne af det ſydlige Curopa f. Er. i Ita— 
liten (ved Modena), og Frankerig (iſer Elſas og Loth— 
ringen), hvor den; ſom anden Bjergolie, udgqvælder af 
Klipperidſene. Chemikerne falde ogſaa Virriolærher 
Naphtha, og andre forvexle dette Ord med mineralſk 
Mumie (en fjelden Art Jordbeeg eller Aſphalt), der fin⸗ 
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bes i Perſien og her ofte oppeies med Guld, ja endog 

” 5 

Napier eller Naper (Johan) var den aldſte Søn a 
Baron Archibald af Marchiſton i Skotland og blev. føde 
Aar 1550. Efterat han af fin Fader havde erholdt en 
omhyggelig Opdragelfe og fuldende fine akademiſte Stu; 
dier paa Univerſitetet St. Andrews, gjorde han en ftor 
Reiſe igjennem Italien, Frankerig og Tydſtland. Langt 
fra efter fin Tilbagekomſt at betræde Ærgjerrighedeng 
Bane i den offentlige Forvaltning, hvortil hans Talens 
fer og KundfPaber berettigede ham ligeſaa meget fom hans 
Rana indbød ham dertil, overlod han fig gandſke til et vis 
denſkabeligt Otium, hvoraf Verden erkjender Frugterne i 
de mangfoldige Opdagelſer, han gjorde. Mathematik var 
hans Hovedſtudium og dernæft udgjorde Bibelen en for- 
trinlig Sjenftand for hans Forſtninger, i hvilfe han viſt 
nof, ved Tidsalderens indſtrenkede Tenkemaade og Exe— 
geſens Barndom, ei kunde levere nogle for Efterverdenen 
intereſſante Reſultater. Opdagelſen af Logarithmerne i 
Trigonometrien, ſom har havt ſaa ſtor Indflydelſe paa 
Aſtronomie, Skibsfart og practiſt Geometrie, har gjort 
ham meeſt beromt *). Selv de, der et ere trængte ind i 
de mathematiſte Bidenfabers Indre kſende Napier i det 
Mindſte ſom Opfinder af de naperſte Smaaſtave, pag 
hver af hvis Sider ſtager et Stykke af Engang Eet, hvor⸗ 
ved man paa en let Maade fan multiplicere, dividere og 
uddrage Rødder 7%), Hvor anfeet Napier alerede i fin 

Levetid var i Udlandet, og hvor meget Mænd af lignende + 

2) Titelen paa Hovedværfet, hvori Napier har ude 
viflet fin Lære om Logarithmerne ev: Mirifici 
Logarithmorum canonis construdio &c,, 

hvoraf der, foruden Horebudgaven af 1659 er 
udkommet mange andre. 

45) Napier fremfatte denne Opfindeiſe i et Værk 
Rabdologia seu numeratienis per virgulas. 
libri duo 1617. 
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Aand og Kundſkaber agtede ham, ſeer man deraf, at den 
ftore Aſtronom Keppler dedicerede ham fine Epheme- 
rides. Napier døde Paa fit. Baronie er de 
1617, — 

NVNapoleon Bonaparte eller form hans Familie ſaa⸗ 
velſom han ſelv i hans. forſte Tid ſtrev fig Buonavarte, 
er føde i Ajaccio, den anden, men meeſt udmærkede 
Stad paa Øen Corfifa den ste Febr. 1768. Siden uds 
gav han den 15de Auguſt 1769 fom fin Fodſelsdag, for 

at ban. funde anſees for en indfødt Franſtmand (thi Corz 
fifa var førft i Juli 1769 underkaſtet Frankerig); maa 
fÉce og før at forvandle denne Feſtdag, der høitideligholds 
tes over hele Frankerig til Jomfrue Marias Wre ogſaa 
til en Feſtdag for ſig. Hans Fader Carl Bonaparte, af 
en gammel, men ſſunken Famitie, havde ſtuderet Retsvi⸗ 
denſkaben, og i den gcorfife Frihedskamp arebet til Vaa— 
hen under Paolis Faner, med hvem han var noie forbun— 
den. Da Frankerig bemægtigede fig hans Fædreneland, 
vilde han forlade ſamme, men blev Holde tilbage af ſin 

Onkel og bevæget til at underÉafte fig det franſke Herres 
dom. Carl Bonaparte var gift med Læritia født Reni⸗ 
olini, en paa fin Tid beromt Skſenhed, der foruden Nar 
poleon fødte ham, endnu fyv andre Børn. Napoleons 
Forældre, 'fom man paaſtod ifær Moderen,” havde vundet 
den franſte Generalgouverneur Marquis Marbdeufs YyYn⸗ 

deſt; denne tog fig med ſynlig Forkſerlighed af den, unge 
Napoleon og faffebe ham en fongelig Kriplads ved Mis 

literſkolen i Brienne, hvor han fra 1778 til 1784 blev 
opdragen ved kongelig Underſtottelſe og dannet til Offis 
cier. Derpaa erholdt han en Plads i Militarſtolen i 
Yaris, og alerede 1785 blev han anſat ſom Secondlieu⸗ 
tenant ved Artilleriet i Regimentet la Fere. Den unge 
Corſer havde i fit hædreneland fra Barndommen af hort 
Kaldet til Krig og Kamp for Frihed og Selvftændigbed 
og modtaget ſamme i én af Naturen tilbageholden Aand, 
der fjelden medbeelte ſig. Et uovervindeliat Had mod 
Genua og fiden mod Frankerig havde rodfaſtet fig i alle 
Corſikaners Hierter. Corſerne ere af Naturen et pir— 
veligt, raſtt FolÉ fulde af Varme for Uafhengighed og 

* 
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Frihed. Abſkildte paa deres Øe ved Havet og hoie Bjer⸗ 

tage mistroiſt dem, der nærme fig dem. Deres Fong 
frugtbare Jordbund ſtjenker dem Nydelſer, ſom de 
hoͤlde af ac dele. Lang Undertrykkelſe har giort dem 
mistroiffe, tilbageholdne og ſtedſe tilboielige til, Opror. 
Wené hede Clima driver Blodet med mere Ild og Raſk— 
hed igjennem deres Aarer; fund Luft og kraftig Naring 

ſtyrker deres Legemer. De elſke deres Land, fordi det 
fEaffer dem aft hvad der behager det ſandſelige Menneſke. 
Af deres Forfædre have de arvet flere Lidenffaber end Dyr 
der og alerede i Romernes Tid ſtode de i et ondt Ryate. 
Et gammelt Epigram, ſom man tillægger Seneca, ſiger 
om dem: ,, Deres forſte Lov er Hevn, den anden Erna⸗ 
relſe ved Tyverie, den tredie Løgn, den fjerde Gudsfors 
negtelſe.“ Fædrenelandets Clima og Beboernes Aaud 
ſynes tidliat ar have virket paa Napoleons Sjel. Hans 
Faders Deeltagelſe i de offentlige Anliggender, hans 
Frihedsſind og Had til Undertrykkelſe, hans Beundring 
og Kjerligded for Helten Paoli maatte gjennemtrænge 
ÆDrengens Sind. Tilbageholden fom alle, der omgave 
ham, fra den Tid de Franfke beherſtede Øen, øvede han 
fig i at iagttage MennefFene og felv unddrage fig Andres 
Jagttagelſe; medens den fælleds Intereſſe næften var tile 
intetgjort, tænfre han fun paa fig felv og ſogte der Egne. 
Saaledes forenede den mægtigfte Egoismus fig med ind⸗ 
voxtes, ſtſult Lidenſtab. Saaledes ſtemt indtraadde 
Napoleon i Militærſkolen med et alerede meget mere be» 
ſtemt Sind, end nogen af alle dem, han der traf. Thi 
et overordentligt Talent udvikler fig i overordentlige Fors 

” Hold til fjelden Selvſtendighed. Han maatte føle Overs 
vægt over fine Medelever; Ingen funde indgyde ham 
Kierlighed, venſkabelig Meddelelſe eller ret Agtelſe. 
Han traf fig fun mere tilbage i fig ſelv og foragtede alle 
dem, fom overgave ham. Derfor føgte han Eenſomhed, 
var mork, grublende, udeeltagende, og hang Mand, der 
alerede var opfy'dt af andre Ådeer, foragtede hane Kam⸗ 
meraters barnlige Lege og de Legende felv. Ingen vens 
fEabelig Meddelelfe unde udrive jam af hang Foreftils 
[ing og Phantaſiekreds: Hertil medvirkede nu ogſaa 

Zeſlare de tidligt at afſondre fig fra andre Fole, og iagt ⸗· 

4 

— 
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hans Studier. Fodt i Krigen og ved Bevidſthedens for⸗ 
ſte Oppaagnen vant til Kamp og Slagſcener, kaſtede 
han fig med afgjort Tilboielighed over Krigsvidenſtaber⸗ 
ne. Mathematikens vanfeligfte Sætninger vare hans 

Lyſt, fordi han kunde overføre den alle paa Krigskunſten. 
Og netop Krigsvidenſkaben maatte, efter hans Anlæg, 
virke mægtigft paa hans Characteer, da Menneſkene ſted⸗ 
fe blot vare ham Redſkaber, levende Maſkiner, eller og 
Fiender, fom man ved Klogſkab og Kunſt maatte føge at . 
gdelægge, Seire og herfÉe blev nu hans heftigſte Til— 
boielighed, og fun derfor traadde han ſine Medelever noget 
nærmere for af føre Krig i der Smage og ſelv alerede væs 
re Anfører og Seierherre. Man beretter fra denne Tid, 
at han ophidfede fine Kammerater imod hverandre, ſtif⸗ 

tede Mytterie imod” Lærerne og erhvervede Anſeelſe og 
Indflydelſe blandt Drengene, ffjønde de ei kunde lide 
ham. Markeligt er det, at han endeligt valgte fig to af 
dem, og juſt meget indſtrenkede Hoveder, til daalige 
Kammerater og forſtod ſaaledes at fængfle diffe til fig, at 
de i ydmyg Beundring af hans Overfægenhed lode ſig brus 
ge ſom Redſkaber for hans Henſigter og Lovtalcre af hang 

Fortrin. Foruden de mathematiſke Studier ſyſſelſatte 
han fig iſer med den gamle Hiſtorie. Hiſtorien indeholde 
der ligeſag tig Næring for høifhjertet Stræben og ædelt 
Sindelaug fom for Overmod og JÆrgierrighed. —— Napo— 
[con ſtuderede den gandſte efter fine egne Synsmaader. 
Saavidt bragte han det alerede i Brienne, hvor ban og 
ſnart udmarkede fig fremfor alle de andre (150) Ynglins 
ge, der dannedes og følte fig Ale overlægen. Hans Bil 
lie, ſom alerede havde taget en faa faft Retning, blev 
ftedfe mere ftiv og ſtreng, og hans Lærere, der maatte 
ante hans Videbegjerlighed og hang raffe Frewſkridt i de 
Kundſtaber, han yndede, havde tillige den billigſte Aarſag 
tilat dadle hans Eenſidighed, Ularvillighed i Alt, hvor⸗ 
fil han ingen Lyſt havde, hans Tilbageholdenhed, Øjens 
ftridighed og heftige Trodfen. Af hvad Slagé denne 
Elev var og hvad han var iſtand til anede i det mindfte 
den Lærer, ber meddeelte ham det Vidnesbyrd: „En Cor⸗ 
for af Fødfel og Characteer. Han vil gaae vidt, hvis 

Omſtandighederne ville begunſtige ham.“ Efterat have 
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været en kort Tid i Militarſkolen i Paris blev han anſat 
ſom Oficier. Han kunde ci agte de Franſte, til hvilfe 
han nu hørte, med deres Bevægelighed og deres Letſind; 
han anede alerede, hvor let det vilde være at vinde og 
beherſke dem. Føde til Soldat forſtod han ved Strenge 
hed og Punktlighed i Tjeneften, ved, udmerket Kundſkab 
i fit Faq, ved ForFjerlighed for Alt hvad dertil havde Hene 
fyn, at erhverve fig Agtelſe og felv Tillid, oggo mere han 
ragede frem over alle Officierer af hans Alder, beſto mere, 
følte han fig felv og turde fatte det Haab fnart af udmærs 
ke ſig og aabne fig en nye Lobebane, hvorpaa hans dengang 
underordnedeStilling tøvrigt fun gav ham lidenFordring. 
Alle uſedvanlige Menneſtker danne fig almindeligt et faſt 
Middelpunkt for deres hele Væfen, hvorpaa de rette Alt 
va derfor virfe med faa meget mere Kraft.  Ogfaa form 
Officier ſogte Napoleon mindre Ungdommens Adſpredel⸗ 
fer og Nydelſer end Eenſomheden, hvori han med utræte 
telig Flid dannede fig videre for fit Kald, og i utilgjæns 
gelig Tilbageholdenhed hærdede han Aand og Legeme. for 
de Bedrifter, "hvortil han ſnart Fulde kaldes. Den covs 
fie og derpaa den nordamerikanſke Frihedskrig faavels 
fom Urolighederne i Nederlandene og den tiltagende Gjes 
ring i Frankerig vafte Haab hos ham om ftore Revolutio⸗ 
ner, hvori han vel kunde fomme frem med fin Aand, ſom 
han var fig bevidft. Da nu de førfte Storme i Frankerig 
udbrøde var han ei tvivlſom hvad Partie han (Fulde gribe. 
De revolutionære Klubber, gave ham Leilighed til ſnart at 
blive mere betydende end ellevs vilde været muligt, Han 
hævede alerede fin Stemme i dem, men erkjendte fnart, 
at hans Tid endnu ei var kommen. Derfor traf han fig 
igjen tilbage i fin Eenſomhed og rugede over ftørre Pla— 

mer. Smidlertid var hans tappre Landsmand Paoli faldt 
til Paris, var modtagen med hoi Jubel af Folkepartiet 
og havde venſkabeligt modtaget fin gamle Vens Søn. 
Med Paoli, der felv befjeledes af nyt Haab, ſeilede Napo⸗ 
leon mod. Slutningen af Aaret 1790 over til Corſika, 
hvor en glimrende Skueplads ſyntes at aabne fig for ham. 
Paolis Ankomſt vakte Corſerne kraftigen. Snart fjøms 
pebe Ariſtokraternes og Demokraternes Partier med 

hverandre. Napoleon udmarkede fig ſnart blandt de fide 

r 
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ſte. Paoli funde ei. tvinge den udbrydende Storm og 
blev ſolv mistænkt af de raſende ſaakaldte Patrioter paa 
Corfifa og i Franferig, da hans Viiedom lærte ham, , 
lidt efter lidt at træffe fig tilbage fra bem. Men Das 
poleon havde fnart ſagledes erhvervet fig deres Yndeſt, at 
fan blev udnævnt til Commandant for Nationalgarden & 
Ajaccio. Her udmærfede han fig alerede ved; forvovne 
Fotetagender, hvori juft ikke den reneſte Patriotismus, 
uttrede fig. Dengang kunde han nære den Tanke ved 

Revolutionens Hjelp at opkaſte fig til fit Fedrenelands 
Beherſter, faa meget mere ſom Paoli ftedfe ſank i Folkets 
Yndeſt og hans Stilling blev mere betenkelig. Napo— 
[eon, der hængte ved ham med Troffab, kom endog felv 
i Fare, og hans klekke, men mislykkede Foretagen⸗ 
de mod Øen Magdelena, fom han med en lille underord⸗ 
net Hob befatte i Republikens Navn, men ei funde fore 
ſvare, begunftigede ham faa meget mindre fom Admiral 

Truaquets dermed i Forbindelſe ſtaagende Expedition mod 
Saͤrdinien endte hoiſt ulykkeligt og mishagede Corſerne, 
ſaavelſom de Franſte. Paoli, ſom fåae fit Fedreneland 
paa nye i Fare ved Revolutionen og ei fænger var iſtand 
til at tæmme de.tøileslefe Demokrater, anraabte Englæne 

dernes Hjelp. Napoleon, der fun havde gjort fig alt for 
bemærfer blandt den vafende Hob, blev. 1793, ſom man 
figer før ftore Forbrydelſers Skyld, efter Paolis Foran⸗ 
ſtaltning, forviift fra Corfifa med mange andre Oprsre⸗ 
re og feilede med fin hele Familie til Frankerig. Her 
var Revolutionen imidlertid gaget rafE fremad, Repu⸗ 
bliken oprettet, Kongen henrettet og Kampen mod fremme 
mede Magter i fuld Gang under mange IFøer inge 
Factionerne indvortes raſede endnu frygteligt. Fattig, 
hielpelss og uden Udſigter begav Napoleon fig med fine 

Slægtninge til Marſeille, hvor en almindelig hidſig Dare 

tiekamp dengang herſtede. Denne alene ſyntes at aabne 
ham nogen Udſigt. Han kaſtede fig pan nye i Jakobi—⸗ 
nerklubberne, og forføgte fig ogfaa endnu engang (under 
fit Ophold paa Corfifa havde han ſkrevet er mislykket 
Digt til Frihedens Wre) ſom Forfatrer i en Samtale un? 
der Titel: Le souper de Beaucaire, hvori de meeft uds 

fvævende revolutionaire Grundſatninger bleve foredragne. 
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Men hverken dette fnart forglemte Flyveſtrift eller andre 
Beſtrabelſer for at gjøre fig bemærket var iſtand til at 

forbedre hans og hans Families Stilling, faa) meget og 
Urolighederne i Marfeifle, Lyon, Nimes, Bourdeaux 
og Grenobie fyntes aft maatte begunſtige en virkſom Mand. 

Napoleon var bragt fan vidt ar han maatte leve ſparſomt 
. af Velgjevninger) da den republikanſte Armee . efterat 

have undertvunget hine Stæder, ruftede fig imod Toulon, 
ſom den 28de Aug. 1793 havde overgivet fig til Englæns 

derne og for enhver Priis Fulde tilbagetages og ſtraffes. 
Nu blev Napoledn ved Conventsmedlem Salicetti, anbe⸗ 
falet Barras og erholdt enCommando ved Artilleriet. Her 

udmarkede han fig faa fortrinligt og havde en faa vigtig 
Indflydelſe paa Conventsarmeens Forholdsregler, at man 

fornemmeligt tilfrev ham, at Toulon før Aarets Slutning 
igjen kom i Republikens Vold. Fra denne Tid fremtræder 
han mød mere Betydenhed. Den frygtelige Hevn, ſom 
den republikanſte Armee udovede mod Toulons ulykkelige 
Indbyggere, fandtå ham en blodig Deeltager. Hans 
Bedrifter bleve berettede Conventet og erhvervede ham 

ſammes Hovdingers Yndeft og Fortrolighed. Til Be— 
lønning blev han i Begyndelſen af 1794 udnævnt til Ba⸗ 
taillonschef ved den italienſke Armee, hvortil han gik med 
ftore Planer, efterat Toulons Fæftningsværfer og Dabos 
kyſterne paa hans Foranftaltning igjen vare fatte i Tors 
ſvarsſtand. Han fyntes alerede dengang at fave tabt fig 
Fedreneland af Øie Revolutionen vifte ham langt mes 
re glimrende Haab for hans Egoismus og Wegjerrighed, 
og han turde fmigre fig med af nage et Herredom, ſom 
Andre med mindre Talenter heldigen have naast. "Saa 
umaadelig han var i fine Fordringer og Beſtrabelſer, faa 
maadeholden vifte han fig i fine Nydelſer og fod fig ei ved 
noget bringe fra fine Planer. J Aaret 1795 blev han 
udnævnt til Brigadegeneral ved den italienſte Armees 

Artillerie og fra denne Tid havde han en meget heldig 
É Indflydelſe paa dens Bevagelſer Denne repub'ifanffe 
| Armee var flet organiſeret, modlos ved ajentagne Peders 
hk fagog haardt trykket af de overlagne Hſterriger. Her 
udviklede han førft fin folgerige Kunft-ei ar lade fig for— 
virre eller Fandie ved nogen Hindring, ſtedſe have Dies 

u 



48 Nap 

fæftet paa et ufravigeligt Maal, undgaae Smaafægtnine 
ger, med al Kraft bryde løg mod eet eneſte fiendtligt 

MPunkt, overraſke Fienden ved Driftighed og overvinde 
ham ved Hurtighed. Han føgte at overbeviſe Armeens 
Anfører at de ſtulde forlade. deres Forſparsſyſtem, og 
gane angrebsviis frem imod Fienden, ſtjondt med vingere 
Magt. Han raadede dem til i en ødelæggende, Uftande 
felig Strøm at bryde løg over Piemont, hvorhen deres 
forvovnefte Haab et førtedem. Men en uventet Begis 
venhed ftrandfede hans Flugt. Robespierre og den tere 

voriffe Regjering var falden. Nationalconventet vilde 
gjøre en Ende paa Terrorismen og ſendte Deputerede til 
alle Republikens Provindfer og Armeer for at afvæbne 
Terroriſterne. J Nizza, hvor Napoleon befandt fig og 
endnu prædifede hiint Syſtem med heftig Iver, ankom 
den Deputerede Beffroi, der fatte ham ud af Tjenefte og 
(od ham tage til Fange. Vel erholdt han fnart igjen fin 
Frihed, men miſtede fin Plads ved den ita'ienffe Armee. 
Han ilede til Paris for der at flage og retfardiggjore fige 
Men forgieves vendte han fig 'gjentagne Gange til Aus 

bry, fom dengång var Praſident i Krigscomiteens Vels 
færdsudffud og uforſonligt hadede Terroriſt rne. Han 
blev affat fra fin Poſt og fade fig nu paa engang kaſtet 
ud af fin Bane. Nogle faa Venner underſtottede ham 
ved hang tiltagende Mangel. | Forgjeveé talte hans Vel⸗ 
yndere for ham. Saa mange ftrandede Planer, Tiline 
tetgjørelfen af et glimrende Haab fyldte hang Sjel endnu 
mere med mørt Utilfredshed, Menneſtehad og Foragt. 
Han beſluttede at forlade Frankerig og begive fig til Tyrs 

kiet for der at forføge fin Lyffe. Han anholdt om Til 
ladelſe dertil hos Velfærdsudffuddet. Men Jean Debry 
og Freron talte nu til hans Fordeel og han erholdt en nye 

Commando ved Artilleriet i Holland. Han lavede fig 

juſt til at begive fig derhen, da han blev faldt tilet belon⸗ 

nende Foretagende i Narheden. Nationalconventet, 
ſom havde, fvælfet, men ei tilintetgjort Terroriſterne, 
ſkſelvede endnu ſtedſe, ſnart for diſſe, ſnart for et fores 

giver royaliftig Partie. Virkeligt vare adffillige Paris 
ferſeetioner i Forbindelfe mod den, den 3die Sept. 1795 

proclamerede tredie Conſtitution. Conventet trak Trop⸗ 
LA 
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per ſammen og valgte paalidelige Generaler. Barras 
anbefalede Bonaparte. Hiin erholdt Overcommandoen; 
denne commanderede under ham. Han fvarede til Fors 
ventningen, da Kampen den 5de Oct. udbrød imellem det 
ropaliftiffe Partie og Conventstropperne. Medborgere 
Blod flød i Stromme under hans og hans Undergivnes 
Hænder, Saaledes ſyntes han paa een Dag at ville 
fjøle fin længe nærede Harme. Endnu famme Waaned 
meddeelte Nationalconventet ham Overanforſelen over 
Armeen i det Indre. Men den nye Directorialregje⸗ 
ring, der bandt ham faſtere til fig, overgav ham i Be— 
gyndelfen af Aaret 1796 Overcommandoen sver den itar 

lienſke Armee. Dette fEyldte han Barra. Denne havs 
de hidtil levet i. fortroligt Forhold med General Beauhar⸗ 

nois's Enfe, fodt Tafdjer de la Pagerie. Napoleon æge 
tede hende den 3de Marts 1796. Hans Lykke ſyntes 
nu faftere grundet, | Hang Aand turde nære ſtorre Haab. 

"At erhverve fig Soldaternes Kjerlighed og Fortrolighed, 
ved raſke glimrende Seire at vinde Nationens Beundring 
og Bifald, lidt efter lidt gjøre fig frygtelig for Magthas 
verne felv, uden for tidligt at vekke Iverſyge oa Mistan— 
fe, at forpligte fig Frankerig ved Republikens Udvidelſe 
og Fiendernes Fordrivelfe: det var og blev hans ſtore 
Maal, fom han aldrig tabte af Pie. Hans Livs ſtjon—⸗ 
nefte Tid var kommen. Fra denne Tid begyndte hele 
Europa med Forbauſelſe og Beundring at betragte den 
Mand, der i Alt forefom overordentlig, i Kraft og 
Daad fom i ubegribelig Lykke. Den 30te Marts 1796 
modtog han ſom Scherers Efterfølger Overcommandoen 
over den italienffe Armee i Nizza. Men Armeen felv 
var fvag, og, i Sammenligning med Fiendens Magt, 
meget for lille, derhos indvortes og udvortes desorgani⸗ 

ſeret, og i faa flet Tilftand at fun han kunde fmigre fig 
med et heldigt Udfald. Fremfor Alt ſogte han at inde 
gyde fine Soldater Mod, opfylde dem med nye Tillid og 
bringe dem til at glemme deres elendige Tilſtand og deres 
Fare. Driſtige Foretagender Fulde vinde dem de førs 
fte Seire, diſſe blind Tillid til ham og Lykken, og dette 
gjøre dem uovervindelige, Den ſtore —— ſeirer 
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fjelbnere ved overlægen Magt end ved Meningen hos 
Ven og Fiende, og lykkelig Benyttelſe af famme og af 
Hieblikket. Wed begeiftrede Taler epflammede Napo eon 

"fine Soldater; da de førfte Angreb vare faldne heldigt 
ud, ſpottede de alerede dem, form de nyligen havde fryg⸗ 
tet. De fiendtlige Soldater ſtjelvede fnart for hans 
Mann, og de hidtil ſeierrige Feldtherrer, der -fnart brags 
tes fra det Offenfive til det Deffenfive, tabte al Sikker⸗ 
Beb og Fafthed i deres Forholdsregler. Medens de holdet 
Krigsraad, handlede han; medens de, ved hver. af hang 
Bevægelfer, tabte deres fordeelagtige Stilling, Fordelene . 
herved og deres Overlogenhed, ſkaffede hvert Skridt ham 
rige Fordele, og ſelv hans mindre Troppeantal, der ſted⸗ 
fe benyttedes i een Mand, ſtedſe førtes imod eet Maal, 
ei ſtandſedes véd nogen Betaenkelighed og: Henſyn var -ved . 
ſammes lettere Bevægelighed og Driſtighed fordeelagtig 
for hans Planer og Foretagender. Selv Faren og det 
Indſkrenkede i hans Stilling var ham gunſtig derved, af 
den nøbre ham til ufædvanlige, uventede Forholdsregler, 
ſom han vel førftod at gribe med fin Aand, men hvert 
Hieblik vildledede fang Modſtandere, der vare vante til 
at agere planmesſigt efter den ældre Krigskunſts Regler, 

ſaa af de bleve afhængige af den fvagere Magt og fam mes 
Operationer, iftedet for åt holde denne i Afhængighed af 
deres Bevcegelſer. Napoleon ſkabte raſk et fuldkommen 
nyt giennemgribende Krigsſyſtem, der faa lidet regelmæes⸗ 
figt det var, dog retfærdiggjordes ved Udfaldet, begunſti— 
get ved Nyhed og Forvovenhed. Sine Soldater forftod 
han at opmuntre ved Frihedens og Wrens Skyggebilleder 
og aabnede dem de meeft tillokkende Udfigter og det 
ſtjonneſte Saab. Alt var at vinde og alt at tabe; der 
ſtod ene til dem ar bemægtige fig de herligſte Landes 
Skatte, ſom Fienden hindrede dem i. Alt manglede 
dem, der vilde de finde Alt. Saaledes førte han dem i 
den førffe Kamp. Øderrigerne vare trængte raſk frem 
til den 11te April 1796 og havde tilintetgjort Napole— 
ons førfte Plan endnu før han havde begyndt at handle, 

Den 12te April gif den forſte Seiersſol op for Napoleons 
San flog ved Montenotte den øfterrigffe Feldtherre d'Ar⸗ 
genteau, ſom Beaulieu havde ftillet imod ham og udbre⸗ 

+ 
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bdede fan meget mere Frygt og Skrak, ſom man neppe 
havde tankt fig et ſaadant Slag ſom muligt. Napoleon 
havde ſeiret ved en lykkeligßlankemarſch og, fom ofte ſden, 
ved at omgaae den fiendtlige Her. Fra dette Hieblik lod 
han Fienden ingen Roe, uophorligt forfulgte han den 
vundne Fordeel. Den oſterrigſke og piemonteſiſte Armees 
Adftillelſe var hans nermeſte Maal. Den 13de April ans 
greb han paa nye og tilfægtede fig den 14de den glimrende 

Seier ved Milleſimo og Dego og den 15de bande ban fulbe 
kommen bevirket den fiendtlige Armees Xdffillelfe. Han 
ilede nu forft at gjøre den-fvagere Deel uſtadelig, angreb 
den 16de Piemonteſernes ſtæerkt befæftede Leier ved Ceva, 
frængte ſamme tilbage over Mondovi og opflog den 17de 
ſit Hovedquarteer i den fiendtlige Leier. Den endnu 
ftedfe mægtige Fiende mødte han den 2206 og traf ſamme 

Dass Aften. feirende ind Mondovi. Hoffet i Turin der 
nu félv var i Fare, tilbod Fredsunderhjarmdlinger.  Scis 
erherren tilſtod fun en Vaabenſtilſtand, ſom ſluttedes un⸗ 
der ydmygende Betingelſer den 28de April, indrømmede 
ham Piemonts vigtigſte Faſtninger og gjorde ham til 
Serre af hele Landet med dets Hjelpekilder. Imidlertid 
havde den øfterrigffe Feldtherre, ſtrakket ved hine Efter⸗ 
retninger, truffet fig tilbage bag Po, - for, bag ſikkre 
Forſtandsninger at holde Fienden fra Mailand og blivet . 
Forbindelſe med Mantua. Skuffet ved Napoleons Be⸗ 
vægelfer ventede han at denne vilde forføge Overgangen 
over Po mellem Valencia og Pavia. Men hiin udførte 

Overgangen alerede den de Mai fra Piacenza og nodte 
Fienden af træffe fig tilbage over Adda. Ved Lodi fors 

ſtandſede Oſterrigerne fig; at trænge frem over den fatte 
ge, ſtæerkt forffandfede Addabroe ſyntes umuligt Napo—⸗ 
leon førte en Deel af fin Hær til den af en. mordiſt Ild 

forſvarede Broe. Hans Skarer vaflede; Floden blev 
rød af deres Blød; men Anforerne trængte-uforfærdede 

| frem, og det uhyre Voveſtykke lykkedes (10de Mai). 
Den 12te drog Napoleon ind i Cremona, den 13de i 
Pavia og alerede den 14de i Mailand. Lombardiet 
var i hans Magt og Aſterrigerne forenede fun deres 
Kræfter for at dakke Mantua. Saaledes havde Napo⸗ 
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[con i faa Uger opnaaet hvad der ei. ſyntes udførligt i 
Maaneder. Italiens Fyſter, Æræffede ved denne 
Krigslykkens uventede Vending, ſogte at forebygge det 
Yderſte. lerede den 9de Mai havde Hertugen af Pars 
ma, der Gad om Fred, erholdt en Vaabenſtilſtand. 
Den 17de fulgte Hertugen af Modena hans Exempel. 
Kongen af Sardinien erholdt den 18de Mai en Fred é 
Paris, der ſikkrede Republiken ftore Fordele. Dette 
ſtyldte den fin Overfeldtherre, ſom havde . fuldbragt 
der Utrolige. Thi foruden de tilfjæmpede Fordele, 
havde han bragt alle Italiens Stater til at ſtjelve, evs 
holdt uhyre Contributioner og indgydet Hæren nyt Mod. 
Nogen Underſtöttelſe havde han i den Misfornoielſe, ſom 
Italienerne dengang nærede mod deres Regjeringer; Gan 
derimod (ovede dem en gylden Tidsalder, Frihed og Tys 
ranniets Tilintetgisrelſe. Dog havde han ſom Feldtherre 
erhvervet velfortjent Beundring og Berommelſe. Han 
blev utrolig hurtigt fir Fedrenelands og Nabolandenes 
lovpriſte Jelt. Imidlertid havde Lombarderne erfaret, 
hvilken Fribed de vepublifanffe Cohorter bragte dem. 
De grebe til Vaaben for at myrde eller fordrive de overs » 
modige Seierherrer. J Pavia og Binaſco bleve mange 
Franſkmend opofrede Indbyggernes Forbittrelfe. Na— 
poleon ſtraffede med yderſte Strenghed, og det lykkedes 
ham at dæmpe Oprøret ved uhørte Gruſomheder. Der— 
paa ilede han imod den øfterrigffe Armee, ſom havde ber 
fæftet fig ved Mincio, gif den 21de Mai over denne Flod 
der hvor man mindft ventede det, tog Verona den rfte 
Juni og trængte den fiendtlige Armee tifbage til Tyrols 
Grendſer. ” Den zete Juni fluttede han Vaabenſtilſtand 
med Neapel, ſom havde forlangt Fred medens han ru— 
ftede fig, og ilede nu faa meget ſikkrere med hele fin Magt 
imod Øftervrigerne. Diſſe havde ſikkret fig i Tyrols 
Bjerge, og forgjeves opfordrede han de troe Tyroler til | 

Oprør mod deres vermæsgfige Herrer ved Løfte om Frihed 
og Uafhængighed. 7 JOvreitalien felv truede nye Uroligs 
heder; hurtigt vifte han fig for at dæmpe dem. Citadel⸗ 
let i Mantua og Faſtningen Mailand var endnu i oſter⸗ 
rigſk Magt og forfvarede fig tappert. Den ſidſte indfluts 
tede han, da han manglede BeleiringdvedfE aber og trænge 
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te ind i Kirkeſtaten for at ſikkre fig fra den Side. Den 
19de Juni var Bologna, Urbino og Ferrara i hans 

Magt, og Paven faar fig nødt til den 23de Juni at tils 

Ejøbe fig en Vaabenſtilſtand ved foreløbigen at afſtaae Bos 
logna, Ferrara og Ancona, udbetale en betydelig Pens 
gefum og udlevere en Mængde Kunſtſager. Uagtet Res 
publifen i Forveien havde fluttet Fred med Tofcana, 
ſendte Napoleon dog Tropper derind for at beſatte Livors 

no og derved ſkade den engelſte Handel. Vel lykkedes det 
ham ei at bemægtige fig de i Havnen liggende engelffe 
Skibe, men et rigt Forraad engelſte Varer faldt, dog i 
hané Hænder. Da nu og Citadellet i Mailand overgav 
fig den 29de, begyndte han Mantuas Beleiring. For at 
undfætte den og tillige paa nye fæfte Fod i Italien trænge 
te Øfterrigerne under Wurmſer, fom havde faaet Come 
mandoen i Beaulieus Sted, med betydelige Forftærfnins 
ger til Etſch, og under Quosdanowich frem over Breſcia 
og nødte med overlægen Magt Napoleon til af ophæve 
Beleiringen for Mantua og træffe fig tilbage til Mincio, 
Dette reddede ham, da han truedes fra to Sider og tilli— 
ge i Ryggen. Du drog vel Wurmſer ind i Mantua den 
ifte Aug.; men Napoleon føgte igjen ved raffe Angreb 
paa de enkelte oſterrigſte Armeeafdelinger at vinde Fordes 
le, flog Quosdanowich ved Leonato den 7de Aug., og 
fvang næfte Dag med 1200 Mand, fom han felv førte, 
4000 Pſterriger til at overgive fig, da de fode fig fEræfte 
af bang Trudſler. Vedet foreſtilt Tilbagetog lokkede han 
Feldtmarfdal Wurmſer af fin faſte Stilling, flog fam 
ved Caftiglione, og nødte ham, da Maſſena næfte Dag uds 
drev ham af hans Leier ved Peſchiera, til af trakke fig 
tilbage til Tyrol. Saaledes begyndte han den 28de Aus 
guſt Mantuas Beleiring paa nye, og forfømte ei at mio⸗ 
de de igjen fraftigen fremtrængende Øfterriger og flaae 
dem i enfelte Corps. Den 4de Sept. angreb han den 
høire Floi under Davidovichs Overanforſel, flog ham 
og rykkede den 6te ind i Trient. Raſk vendte han fig og 
mod den venſtre Flsi under Quosdanowich, flog ham 
den gde ved Baſſano, bemægtigede fig Staden og trænate 
Fienden tilbage over Brenta. Wurmſer, der var ſtildt 
fra Hovedarmeen og afſtaaren fra Tyrol, fattede den dri⸗ 



54 ; VNap 

ſtige Beffutning at kaſte fig med. fin hele Magt sind: i 
Mantua. Napoleon, ter opbød Alt for at tilintergjøre 
ham i Forveien, naaede ham ved St. Georgie, Mantuas 
Forſtad, flog ham, men kunde dog ei hindre ham iat 
rykke ind 1Staden dem 29de Sept. Medens mu Mans 
fua pan ny" beleiredes, ſyſſelſatte Napoleon, hvis Armee 

- Havde tide, betydelige Tab, fig med at ſikkre Italien. En 
ſtor Deel af dette Land var alerede republikaniſeret. - Let 
fandt han et Paafkud cil at bryde. Vaabenſtilſtanden med 
Hertugen af Modena, ſom havde gjort fine Underſaatter 
miéforngiede med fig, beſatte hans Land og forenede Det 
med den nyffabte cispadanſte Republik den Lde October. 
Mu gåv han de nye Republiker den franſte "Forfatning og 
føgte overalt at udbrede den frauſke Friheds Grundſetnin⸗ 

ger. anvendte og ved denne Tid Hinene paa ſit urolis 
ge Fædrenetand, og bidrog til, at Corſika den 29de Oct. 
blev Englænderne fratager ved de franfÉe og corſiſke Repu⸗ 
blifaner. Den de Oct. havde Genua, under haarde 
Betingelfer, ſom Napoleon foreſtrev, givet. fig "under 
Frankerigs Beſkyttelſe; den 16de Oct. erholdt. Neapel 
Fred; ligeledes fluttede Hertugen af Parma, ſtrekket 
ved Modenas Exempel Fred med ſtore Opofrelſer. Oſter⸗ 
rigerne ilede hu paa nye frem for at undſette Mantua. 
Med to ftærfe Armeecorps trængte de frem imod Baſſano 
og Roveredø, og Napoleon, der var beſtjeftiget med 
Mantua og lidet underftøttet fra Frankerig, faae fig med . 
fin meget ringere Hær paa nye truet, Et driſtigt Foreta⸗ 
"gende reddede ham. For de fiendtlige Armeer kunde fors 
ene. fig gik ban Natten imellem den 14de og 15de over 
Etich, uden at ſtrekkes af de førfte Uheld, og tvang 
Diterrigerne under Alvinzy tilder heftige Slag: ved Are 
cole fra 15de til 17de Nov., hvori alene hans og hang 
Generalers kjekke Mod, den Tillid, de vidſte at indgyde 
Soldaterne, den Fortvivlelſe, høormed han ſelv udfatte 
fig for Fare, afvendte hang Undergang og ſtaffede ham 
en vel frygtelig blodig, men tillige ftor Seier. Alvins 
zy gik tilbage til Brenta. Imidlertid havde Davidos - 
vd vel flager de FranfØe ved Rivoli, men blev af Dar: 

poleon dreven tilbage til Tyrol. I de førfte Dage af 
1797 brode Pſterrigerne paa nye op mod Italien. Den 
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FN Januoer ſtod Alvinzy ved Rivolt og ftuede at ind⸗ 
flutre den mod ham ſtaaende franffe Diviſton. Napoe 
[con ilede nu felv frem, Alvinzy blev flagen den 14de 
ved Rivoli, Sen 15de trængt ud af fin Stilling ved Co— 
rona og paa nye dreven til Tyrol. Enſoſterrigſt Colonne 

tinder Provera havde imidlertid forføgt at trænge frem til 

Mantua: for at forene fig med den gjorde Wurmſer 
et blodigt Udfald af Feſtningen: men Napoleon 
tilbagedrev Angrebet, naaede Provera og nodte ham til 
at overgive ſig med so00 Mand den 16de Januar. Mes 
dens nu de franſke Generaler trængteind i Tyhrol, igjen 

beſatte Trident og ſikkrede Italien fra denne Side, nodte 
Napoleon Oſterrigerne til at overgive ſig Mantua 
den aben Febr. efter et tappett Forſvar, hvorved Seies 
ren i Italien var afgjort. Samme Dag rykkede han, ef⸗ 
ter at Vaabenſtiſſtanden den ifte-Febr. var opſagt, da 
Haven ffuide have ruſtet fig imod de Franſte, ind i Kim 
fiftaten, - flog Pavens Tropper ved Senio, og indtog 
Faenza og fort derpaa Ancone., Loretto eg Tolentino. 
Den ſtarkt ønaftete Pave Auitede den 19de Febr. Fred 
med uhyre Opofrelſer. En ſtor Deel af Kirkeſtaten blev 
beſat af de Franſte. Nu vendte Napoleon fig med frie 
Kraft til det nye Feldttog mod Oſterrigerne. Han havde 
ingen ringere Plan end af befjæmpe Keiferen i fine. egne 
Arveſtater, og foreffrive ham. Fredsbetingelſer i Hjer—⸗ 
fet af ſamme. Erkehertug Carl, der var kommen ſeierrig 
fra Feldttoget i Tydſtland, anførte nu den fvage italiens 
fre Armee og havde befæftet fig bag Tagliamento. Den 
10de Marté fatte Napoleon fin betydeligt forffærfebe, den 
oſterrigſte overlægne, Armee i Bevægelfe og forkyndte dens 

negang ei uden Grund Seier over Oſterrigerne. Medens 
"den franſte Rhinarmee ogfaa i Tydſtland truede. Keiſeren 
paa nye, gif Napoleon over Piave, forcerede den 160de 
Marts Overgangen over Tagliamento og Iſonzo og kaſte⸗ 
de Erkehertug Carl tilbage til Går; og Gradifca. Den 
1ode befatte han Gradiſca, ben 20de Går; og drog den 
23de ind i Trieft. Med flyvende Hurtighed trængte de 
franfe Feldtherrer ind idet Oſterrigſfe. For Maane⸗ 
den var til Ende, havde de beſat Størftedelen af Kaͤrn—⸗ 
then og Krain og en Deel af Tyrol. Rapoleon foreſlog 

— 

⸗ 



56 i K Tap 

Erkehertug Carl iſen Skrivelſe, der yttrede det fredelig" 
fre Sindelaug, Underhandlinger, men afflog en fort Gaa" 
benſtiſſtand og flog Erkehertugens Armee tilbage til 
Steyer. Napoleons: Hovedquarteer var i Sudenburg- 
Da anfom ben 7de April oſterrigſte Deputerede for nok 
engang at bede om en Vaabenſtilſtand. Seierherren til» 
fiod ſamme og befatte den gSde Graͤz og Brud, der vare 
ham indrømmede. Hans Stilling var bleven noget bes 
tenkeligere. Foran ham: ftode Oſterrigerne, der vare 
forftærfede ved en Landſtorm og Frivillige og havde tilbas 
getaget Trieft og Tyrol. J Italien regjerede en nye Op⸗ 
ftand, ſom let funde blive farlig. Derfor indgik ban 
gjerne Præliminærfreden den 18de April paa Slottet 
Eckenwalde ved Leoben, hvilken aftvang Keiſeren vigtige 
Fordele, fatte de FranfÉe igjen i Beſiddelſe af Trieſt og 
tillod dem at udføre deres Henfigter mod Venedig. Den 
3die Mai blev dette Land, efterat Senatet i Forveien 
havde maattet taale mange Ydmygelſer, erklæret for 
erobret, og man fordrede den gamle Forfatnings Ophæ— 
velſe. Forgjeves beraabte Venedig fig paa fin Neutrali— 
Tet, forgjeves undſkyldte Senatet fig mod alle Beſkyldnin⸗ 
ger. Den 12te Mai blev Republikens gamle Forfatning 
tilintetgjort og den erholdt en nye democratiſt. De vener 
tianffe Provindfer og Hovedſtaden felv biev befat af de - 
Franſke. Den 27de Marté var den cispadanſte Repu⸗ß⸗ 
bliks Conftitution proclameret. J Mat blev Genua res 
volutioneret, fik den 6te Juni en nye Forfatning og 
Mavn af den liguriffe Republik, Den 28de proclame— 
rede Napoleon i Mailand den cisalpinſke RepubliÉ, hvor⸗ 
af den eispadanſte blev opſſuget. Lucca flap med 'gjens 
tagne Contributioner, Kongen af Sardinien havde et 
alene fjøbt Freden dyrt, men endog indgaaet et Forbund 
med Frankerig. Desuagtet udftrøedes Opvrørsfæden i 
hang Lande og Revolutionené Lue næredes, Alerede 
vendte Navoleon fit Blik paa der deelte Polen, og ei 
uden Betydning famlede han en polſk Legion og ſogte at 
udvide fine Forbindelfer paa andre Steder. Den 14de 
Juli erflærede Napoleon i Spidfen af fin Armee alle den 
franffe Republiks Fiender Krig. J Auguft gik han fra 
Mailand til Udine og aabnede den Ifte Sept. Fredsun⸗ 
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derhandlinger med Oſterrig i Campo Formio. Den 1fte 
Oct. blev Definitivfreden futter, hvilken berøvede Øfters 
rig Belgien og fine Fjønnefte italienffe Beſiddelſer, hvors 
fov det dog fif en ſtor Deel af den ophævede Republik 
Venedig til Erſtatning. J hemmelige Attikler gav 

'" Øfterrig den hele venſtre Rhiinbred til Priis paa det tyde 

EN 

fre Riges Vegne. Det nye Dirertorium, ſom ved Revo⸗ 
[utionen af 4de Sept. (18de Fructidor) havde borte 
fjernet alle Moderate, udnævnte Napoleon, Treilhard og 
Bonnier til Deputetede ved Rigsfredscongreſſen i Ras 
ſtadt. Her ankom Napoleon den 25 Nov. Neppe vare 
de forſte Underhandlinger indledede for han den 2den 
Dec., paa Directoriets Befaling, forlod Raſtadt og ile⸗ 
de til Paris. Han ſtulde bivaane Directoriets Raads 
flagning om Republikens videre Foretagender; men 
egentligt ønffede men blot, aft ſtille fam paa en Poft, 
hvor man troede ham mindre farlig. - Han havde udføre 
næften utrolige Ting; de Stater, han havde ſtiftet, vare 
afhangige af Gam; Armeen fylgte ham blindt; det frans 
fe Folke Geundring og Kjerlighed tillod ham at haabe 
Alt. En faadan Mand var farlig, hvorfor Directoriet 
ønffede at bortfjerne ham paa en Maade, der ſyntes pass 
fende for ham. Da han var anfommen til Paris mære 
fede har fnart, hvor lidet det var Directoriets Alvor 
med de Wresbeviisninger, der vifte ham; men. det var 
vel heller iffe hans Alvor, da han utilfreds fordrede fin 
Afſteed. Man vidfte at fuffelfætte hans Ergjerrighed 
og derved forſone ham. En ftor Hær famledes paa. Kys 
fterne under Navn af Englands Armeen og blev overdras 
gen til hans Commando. Imidlertid havde man neppe 
nogen Pian imod England ſelv, fom man maaſtee blot 
vilde ſtrekke. Paa Ægypten gik Planen ud, og Napo⸗ 
leon ſynes felv at have udfaftet denne eller i det mindſte 
raſt have grebet og fuldendt den. Hiint Foretagende 
aabnede hans rgjerrighed en viis Bane, glimrende 
Forventninger. Med virkſom Jil drev man alt til denne 
Expedition. Ved Toulon var en talrig Flaade forſamlet 
og en udvalgt Hær af over 30000 Mand. Her anfom 
Napoleon den 9gde Mai 1798, ſtyndede paa Armeens 
Indſtibning, føgte at forberede denne paa fore Bedrifter, 



* 
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og alerede den 19de Mai lob Flaaden iSeen, medens 
den ſtorſte Deel af Armeen ved Canalen, ſom meeſt ſys⸗ 
ſelſatte Opmerkſomheden, blev ſtagende rolig. Flaaden 
fra Toulon giennemſtrog alerede Haver, men endnu var 
dette Foretagendes Maal en Hemmelighed, felv for Sols 
daterne. Kun England fyntes truet og var det ogſaa 
virkeligt, ſtjondt fra en anden Side end man formodede, 
Din 6éte Juni 1798 vifte Napoleon fig for Malta. Tils 
ladelſe at løbe ind Havnen med fin Flaade, blev ſom 
han ønffede afflaget. "Den 10de landede han paa flere; 
Punkter. Forréderie og Ubeſtemthed leverede ham Øen 
i Hænderne, den næften uovervindelige Hovedſtad La 
Balette blev tillige med andre faſte Punkter den 12te 
overgivet ved en Capitulation, der overlod Ordenen og 
3Den til Seierherrens Vilkaarlighed. Han overtraadde 
ogſaa fnarvrt der fluttede Forlig. Snart togeg de nøds 
vendige Forholdsregler for at fiffre fig Øen, hvorpaa 
Napoleon den 17de igjen ſtak i Søen. med Flaaden. 
Imidlertid var den engelſte Flaade under Nelſon ilet 
efter ham og vel anfommet før ham til Wgyptens Kyſter, 
men ſeilet videre, da den etfandt ham der. Øen 21de 
Juni erfarede den franffe Armee midt paa Soen fin Be⸗ 
ftemmelfe , hvorfor Anfsreren føgte at begeiftre den, 
en iſte Juli laae Kyften ved Alexandrien for dem, og 
Napoleon iværffatte endnu om Aftenen og Natten Ud⸗ 
ſtibningen af Endeel af fin Hær. Næfte Dag brød ban. 
op mod Alexandrien, ſom flet forſvaret og uforberedt, 
ſtrax blev tagen ved Storm. Herfra forkyndte Procla⸗ 
mationer, at de Franſke blot vare komne for at tage 
Waypten fra Mamelukerne og gjøre Landet lykkeligt, og 
Napoleons Tale fyntes en ægte Mufelmands. Den 6te 
Juli fod hele Armeen paa Wgyptens Grund. . Hurtigt 
var alt ordnet, den 7de Juli brød han op fra Alerandris 
en. mod Cairo. Fire Mile fra Cairo ved Landébyen Ems - 
babe, fandt han den 20de Juli, efterat han Dagen 1. 
Forveien havde tilbagetrængt den mægtige Ibrahim Bey, 
Murad Bey med en modig Hob af 6000 Mameluker. 

Den 21de blev Murad overvunden i Slaget ved Pyramis 
derne, Leieren med dens Skatte erobredes og den 22de 
drog Napoleon ſom Seierherre ind i Cairo. Egypten” 

— 
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blev nu behandlet og organiſeret ſom et erobret Land 09 
en franfE Provinde. Der led ſom man herhid vilde 

fortplante europaiſt Cultur oq befordre Fredens Kunſter. 
Men den iſte Augnſt vifte Nelſon fig med fin Flaade for 
Alexandrien, og tilintetgſorde i Slaget ved Abukir den 

franſtke Flaade ſaaledes at fun to Skibe undkom til Malta. 
Dette var Napoleons forſte betydelige Uheld. Den 12te 
Sept. paafulgte oaſag Portens Krigserklering. Napo⸗— 
leon ſyntes flet ikke at agte derpaa, at han var afſtaaren 
æg fortſatte Egyptens Organiſeriug ſom om det fun. 
gjaldt indvortes at ordne oa civilifere et Rige, der ud⸗ 
vortes var ſikkret. Tuſinde af Franſt mondene falde ſom 
Offer for Beduinernes Hevn. Men den 7de Oct, ſlog 
General Defair Murad Beys nye Magt ved Sedman 
Et Oprør, der udbrød i Cairo, efter Bekſendtgjorelſen 
af Portens KrigéerÉlæring , ftillede Bonaparte et uden 
Tab. Ennye Storm reiſte fia fra Syrien, derhen havs 
de dem overvundne Ibrahim Den truffet fig og ſamlet en 
nye Magt ved Gaza. Gam beffyttede og forftærfede 
Achmed Dahezzar, Paſcha af Acre. Før nye Fare ſtodte 
til fra andre Sider ilede Napoleon derhen før hurtigt at 
ftile Stormen. Den 22de Dec. brod han op til Syrien 
med 12000 Mand, lod befætte Landtungen Suez og 
Havnen, og glemre ei, da ban ankom der, ſtſondt han 
gif farlige Foretagender imøde, fan lidet andre Henſyn, 
at han med ſtor Rolighed underføgte om og virfelig hiin 
Canal havde været til, ſom ſtulde have forenet det. rode 
Hav med Middelhavet, Den 18de Febr 1799 indtraf 
han for CI Ariſch, ſom alerede i Forveien beleiredes af 
General Regnier og gif over den 20de. "Den 25de tog 

han Gaza medrige Forraad. Jaffa, der holdt fig læne 
gere, erobredes med Storm den 6te Marts. Den 18de 
Marts ſtod han, efter at. have bekjempet mange Farer, 

"foran Acre og begyndte ſtrax Beleiringen. Men Stedet 
forfvaredes tappert under den engelſte Soe⸗Officier Sides 
ney Smiths Styrelſe og ved hang Underſtottelſe. Bos 
napartes Armee var alerede fvæffet ved Toget igjennem 

Orkenen; den ſtedſe fornyede Kamp med de Beleirede, 
de omfværmende ogmanniffe Skarers Anfald og endnu 
mere ødelæggende Sygdomme, der udbrøde i hans Ar⸗ 
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mee ſtandſede hang Foretagende, hvor lidet han og fpas 
rede Menneſkeblod. Vel lykkedes det ham den 15de 
April at flaae en ſterk Sværm Mameluker paa Bjerget 
Tabor, dog faae han fig den 21de Mai nødt til at ops 
hæve Acres Beleiring og begynde Tilbagetoget. — Jaffa 
ſloiſedes, og man befFylder ham for der at have forgivet 
fine peſtſyge Soldater, fordi de hindrede, Tilbagetoget. 
Den 14de Juni indtraf han igjen i Cairo med fin ſvakke⸗ 
de og meget formindſtede Armee. Truet fra flere Sider. 
heldet han alene de Franſktes fynfende Mod i Veiret. En 
tyrkiſt Flaade var landet ved Abukir og havde taget Fors 
tet. Napoleon ilede Tyrkerne imode, flog dem den 26 
ved Abukir, fordrev dem og bemægtigede fig Kortet paa 
nye. Dette var hans ſidſte Bedrift i Ægypten. Fra 
Frankerig erholdt han fornemmelig ved fin Broder Lus 
cian, der underholdt Forbindelſe med ham over England 
medens Directoriet fyntes at have glemt ham, ſikker 
Kundſkab om Republikkens Stilling. "Hurtigt vares 
flutningen fattet at vende tilbage, faa meget. mere fom 
han nu var overbeviift om, hvor lidet der var at haabe t. - 
WXgypten. Han indffibede fig med adſtillige Generaler 
og Lærde, der havde ledfager ham, den 23de Augufts 
Den 30te Sept. var han i fin Fodeſtad Ajaccio, hvor 
Modvinde opholdt ham, og hvor han gjorde fig Umage 
for at bringe fit Fedreneland uforanderligen under det 
franffe Herredom, mod hvilket det paa nye begyndte at 
røve fig. Den 9de Oct. fteeg han i Land ved Frejus. 
Som i Triumph drog han igjennem Stader og Landés 
byer, hvor man modtog ham ſom Republikens forventede 
Gjenopretter, og anfom den 14de Oct. i Paris. Paris 
ſernes Jubel modtog Helten, der vifte fig pludſeligt ſom 
ved er Trylleflag, Men forfærdede traadde de ſammen, 
der glade over hang Kraværelfe ei anede noget Godt af 
bang Ajemfomft. Med Ret kunde Napoleon bebreide 
Directoriet, at han havde forlader Republiken mægtig og 
ſeierrig og gjenfandt den overvunden og afmægtig, Magt» 
haverne havde, uden at tænfe pan deres Medborgeres 
Fornodenheder og. Vel, fun førget for fig felv og føre 
Krige med Udlandet for at de talrige Soldater funde bes 
ſtjefliges og ernæres af Udlandet, men”der førgedes fan 
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lidet for de ridende Hære, man trykkede med faa megen 
Fræfhed de nye Republifer og haanede faavel deres ſom 
Frankerigs Frihed, at de franſke Armeer bleve forladte 
af Lykken ſom af Regjeringené Underſtsttelſe. Alle Par—⸗ 
tier ware enige i af Regſeringen maatte, forandres og en 
nye Conftitution ſtabes. Bonaparte ſyntes at være 
Manden, der funde udføre hvad de andre onſtede og føge 
te. + Hemmeligt førbunden med Sieyes arbeidede han 
alerede paa den nye Forfatningéplan, hvortil han faa 
meget mere troede fig iſtand, ſom han midt under Krigen 
ogſaga havde forfattet Conſtitutioner for fine i Italien 
ſtabte Republiker ligeſom legende. Han troede at være 
ligefaa ſtor Statsmand fom General. , Øg den Sidſtes 
Sværd gav den Forſtes Ord Anſeelſe og Eftertryk. 
Den gåde Nov (18de Brumaire) 1799 tilintetgjorde en 
nye Revolution den gamle Forfatning, og den Jode blev 
en nye proviſoriſt bekſendtgjort. Soldatermagten fores 
net med den almindelige Utilfredshed afgjorde Sagen. 
De Gamles og de Femhundredes Raad var ſamlet i St. 
Cloud. - Napoleon fom derhen med Armeen, fremtraads 
de ide Femhundredes Raad og [od Soldaterne giøre ryd⸗ 
deligt, Lucian, der var Praſident, virkede afgjørende 
for fin Broders Ophoielſe. Barras blev med de gvrige 
Directorer afſat. Napoleon, Sieyes, og Roger Ducos, 
Conſuler i den proviſoriſte Forfatning, tiltraadde deres 
Embede den 1ite Nov. Jiilſomſt fuldførte man den 
nye Forfatning (Republikens fjerde).. Den 15de Dec. 
(22de Frimaire) proclameredes den, og Folfet, der 
var misfornøsiet med den hidtil herſtende Undertrykkelſe 
og Forvirring, blev let vunder for den. Napoleon blev 
udnævnt ſom Forſteconſul paa 10 Aar med en meget ſtor 

"Magt; to andre Confuler, Cambaceres og Le Brun 
figurerede ved Siden af ham. Fra denne Tid udviklede 
Førfteconfulens Regjeringskunſt ſig. Hang Brødre, form 
han forhen ei havde begunftiger, erholdt betydelige Cms 
beder. Selv udføgte han de brugbareſte Redſtaber for 
fine Planer, men tillige virfeligt udmærfede Mænd. 
Talleyrand foreftod med Duelighed fin Poſt ſom Miniſter 
for de udenlandſte Anliggender. Kraftige Forholdsreg⸗ 
ler bleve tagne for at ſikkre den nye Regjering indvortes 
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og Republiken udvortes. Folket lovede man Fred. 
Vel erflærede Forſteconſulen den 28de Dec. alle Republi— 

kens Fiender Krig paa, men næfte Dag foreflog man 
Kongen af England Fred. Med Begyndelſen af Aaret 
1800 war den nye Conſtitution, hvis Antagelſe erkleredes 
den 7de Febr., alerede t fuld Virkſomhed. Emigraäntli⸗ 
ften var ſlattet, oa Alt ſyntes at forfynde det mildeſte 

Sindelaug hos den nye Regiering. Men England havs 

F 

de afflaget Freden; det tydſte Rige, Rusland, Neapel 
og Porten vare i Kamp mod Frankerig. En franſt Re— 
ſervearmee forfamlede fig ved Dijon. Den 25de April > 
aabnedes det nye Feldttog i Tydſtland. Napoleon ans 

- fom den 7de Mai til Armeen ved Dijon og førfe den ends > 
nit før Slutningen af Maaneden, ved et driſtigt Tog 
over Alperne, til Italien, hvor Maſſena var indfluttet - 

af de overfæane Fiender Genua. Den franfe Armee: 
ſteeg i tre Colonner over Mont Cenis, Gotthard og Sr. 
Bernhard, og lerede den 4de Juni drog Napoleon ind 
i Mailand, hvor han igjen oprettede den af Øftertigerne 
tilintetgjorde cisalpinfe Republik. Inden faa Dage var 

ders Diſtrikt tilbageerobret. . Medens Moreau ſeirende 

-trængte frem i Tydſtland, blev Italien igjen befat af Na⸗ 
poleon og hang Feldtherrer. Oſterrigerne, der vare 
trængte frem mod Frankerigs Grændfer og den 4de Juni 
havde tvunget Maſſena tilat capitulere i Genua, faae fig 
pludfeligt omgaaede og indfluttede af en overlægen franſt 
Magt. Den oſterrigſke General Melas troede fun at 
finde Redning i et almindeligt afgjørende Slag. Ved 
Marengo modtes begge Armeer den 14de Juni paa dem, 
vider Slette mellem Aleſſandria og Tortona. Begge 
Partier fjæmpede med frygtelig Fortvivlelſe. Mod Af⸗ 
ten ſyntes Seieren afgjort for Oſterrigerne, og de Frans 
fe traf fig alerede tilbage, Da ankom Deſaix uventet 
med en Deel af Reſervearmeen og førte med denne de Vis 
gende, Flygtende og Slagne til nye Kamp. De oſter⸗ 

rigſte Rakker begyndte at vakle, Defair's Død hevne⸗ 
des blodigt af hang Soldater og før Dagen endte, var 
dette uhyre Slag afgiort til Frankerigs Fordeel. Efter 
denne uventede Begivenhed mistvivlede Melas om Pſter⸗ 
rigernes Krigslykke og indgik den 10de Juni en Vaaben⸗ 

— 
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ſtiſſtand, der paa nye indrommede de Franſke ben ſtorſte 
Oeel af Oore Italien. Alerede den 2adet forlod Napo— 

leon igjen Italien, efterat have sudnævnt Maſſena til 
Overgeneral, og ankom den iſte Juli i Paris, hvor han 
blev modtagen med almindelig Fryd. Den 14de Juli 
blev Republikens Forbundsfeſt bekvemt forbunden med 
Napoleons Seieréfeſt. Forfangelighedens National— 
mindesmærfer opſtilledes, det offentlige Smigreries 
Organer hævede fig, og Republikens Førfteconful frems 
traadde i en oſterlandſt Defpors Pomp. IJ det Indre 
gif Republiken nu en roligere Gang. Partiernes Kamp 
blev mindre aabenbar. Ubdvortes ſikkrede de ſeierrige 
Here i Italien og Todſtland en afgjørende Magt. 
Sen forſte Conſul fordriſtede fig til ar foreſkrive Kons 
ger og Fyrſter Love og modtog deres Geſandteres ude 
myge Wresbeviisninger, medens hans egne gjorde Fors 
dringer med franſk republikanſt OBermod. Hans Ge⸗— 
ſandtſkabspoſter bleve. faa indbringende, at hans Broder 
Lucian i Madrid kunde ſamle fyrſtelige Rigdomme. 
Dog maatte Napoleon fnart erfare det Uſikkre i uſur—⸗ 
peret Herredom. Alerede den ſde Oct. 1800 opda⸗ 
gede manen Sammenfværgelfe mod hans Liv, fom drog 
adffillige Heftelſer efter fig. Den 24de Der, ftrandede 
en anden endnu farligere, da den berygtede Helvedma⸗ 
ſtine var udftillet for at bersve Gam Livet, En frygs 
telig Inquiſition blev degaarfag nedſat. Den gde Jar 
nuar 1201 bleve 130 Mænd af. forfjellig Stand depor⸗ 
terede fom Jacobiner, efter ſom man ſagde, til Forfat⸗ 
ningens og den offentlige Friheds Vedligeholdelſe, og 
den 30te Januar bledede adſtillige Deeltagere af den 
forrige Sammenfværgelfe paa Guillotinen, Og. for at 
der ingen Tvivl fænger ſtulde være om den offentlige 
Frihed, udgif den Befaiing til Præfecterne over hele 
Frankerig at opføge alle Vaabenforraad og tage dem uns 
"der dereg fredelige Opſyn. Tillige tog Napoleon alle. 

Rigets indvortes og udvortes Anliggender ſtarpt i Øie. 
Alerede forberededes de nye Lovbsger. Tilboieligheden 
til Fred lod fig høre midt under de franſte Vaabens 
feierrige Fremſtridt. Alerede den 3die Sept. 1900 
var der flutter en faft Fred med de nordamerikanſte Star 
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fer og tillige en Handels- og Venſkabstraetat. Freds— 
underhandlingerne med Øjfferrig bleve fun afbrudte , 
fordi Keiſeren, efterat Pratiminarartiklerne alerede var 
re ſamtykkede i Paris et vilde underhandle uden England. 
Dog nodte de oſterrigſte Vaabens Uheld Keiferen til at 
underhandle uden Englands Deeltagelſe. Efter lange 
Underhandlinger wellem Joſeph Bonaparte og Grev— 
Cobenzl fom endelig Freden iftand-til Luneville den gde 
Febr. 1801, og om den proclamerede Forſteconſulen den 
13de, af den var ſaadan fom der franffe Folk havde øn» 
feet den. Den 28de Marts paafulgte Freden med Kone 
gen af begge Sicilierne, den 15de Sult et Concordat 
med Maven; den 24de Auguſt et færdeleg Ferdrag med 
Pfalzbayern; den 29de Aug. en Convention med den bas 
taviffe Republik; den 29de Sept. Freden til Madrid 
med Portugal og den Ifte Oct. en Preliminarfred med 
den me:ft haardnakkede Fiende, Storbrittanien, ende— 
ligt den 8de Oct. Freden til Paris med Rusland, . hvortil 
den 9de Oct. kom en Præfiminarfred med Porten. Den 
glimrende Hoitidelighed ved den almindelige Fredsfeft & 

Paris, den 9de Nov. (den Dag paa hvilfen Confulare 
regjeringen ftiftedes) var en nye Triumph for Napoleon, 
der anſaaes for Stifter af al denne Herlighed. Derover 
forglemte man den franſte Armees Undergang i Egype 
ten, hvor den fidfte Levning capitulerede den 28de Juni 
1801. BDerover glemte den franffe Nation Tabet af fin 
dyret Éjøbte Frihed, der ftedfe henſank mere til en tom 
Form. Napoleon bortvendte Opmarkſomheden fra fine 
Planer pan mangehaande Virken, der ſaavel fmigrede 
den franſke Forfengelighed ſom og ſyntes en Fordeel for 
det Hele. Der taltes meget om Kunſter og Videnſtaber, 
om Handelens og Induſtriens Befordring og Velftans 
dens Gjenoprettelfe; Flaaden fEulde med ſtor Bekoſt— 

ning ffabes paa nye, og Planen lagdes alvorlig til at 
erholde Colonier-for Frankerig. Indgrebene i den nye 
Republiks Forfatning vedvarede; og det behagede de 
Franſke, at deres Førfteconful eller fom det fyntes Fran⸗ 
ferig endnu ſtedſe turde give Fremmede Love, Conſtitu— 
tioner, undertiden endog Iretteſettelſer. Den 8de 
Jan. 1302 drog Napoleon i Selffab med fin Gemal—⸗ 
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inde, fedfaget af Nationalgarden med Pragt ind i Lyon 
for at ordne den cisalpinſte Republiks Anliggen⸗ 
der, Der blev han den 26de Januar udnævnt til 
Preéeſident i denne Republik, der nu var omdøbt og 
kaldtes den italienſte, faa at han nu og offentlig var 
den førfte Perſon i to faa kaldte Friſtater. Den en» 
delige Fred med Storbrittanien flutredes i Amiens den 
26de Marts. Syſſelſcettelſen med Colonierne, Cone 
cordatets Ophoielſe til Rigsgrundlov og de kirkelige 
Forholds derpaa følgende Organiſering i Frankerig, nog—⸗ 
le Skolers Oprettelſe, nye Forholdéeregler i Henſeende 
til de Emigrerede, de forſte igjen hoitideligholdte kirke— 
lige Feſte give de Franſte rigt Stof til Underholdninger 

og indledede fiint Forhandlingerne om Confularværdigs 

hedens længere Vedvaren. Den 8de Mai beſtemte Veds 
ligeholdesſenatet Conſulatets Forlængelfe pan 10 Aar 
endnu. Wen han antog fun bette paa Vilkaar, at Fol⸗ 

ket ſamtykkede deri. Til diffe rettedes nu ved de to ans 
dre Conſuler det Sporasmaal: Om Nopoleon fulde vær 
re Conſul paa Livstid? Medens Regiſteret aabnedes til 
——— Als banen, LEFJen beg jorde Napoleon Udka⸗ 
ſtet til Stiftelſen afen Wreslegion, der efter levende 
Modfigelfe blev antaget den 1I9de Mai, lagde nye Magt 
i hans Haand oa fengſlede mange til ham. Da Definis 
fivfreden med Porten derpaa var fluttet den 26de Juni 
foreholdt han Republiken, at ban havde givet den almin— 
delig Fred og forøget dens Diſtrikt med 2000 Ovadrats 
mile, Den ag Juli blev han med ſtor Stemmefleerhed 
antagen ſom Conful paa Livstid, Den aden Aug. paas 
fulgte den hoitidelige Proclamation ved et Senatscon⸗ 

ſult, der den 3die Aug. overbragtes af Senatet ved en 
høitidelig Audiens, fom den førfte Conſul gav de fremmes 
de Magters Geſandtere, og den 4de Atig. blev den antaget 
af Vedligeholdelſesſenatet. Strax traadde igjen en nye 
Conftitution i Virkſomhed, der ſikkrede Forſteconſulen 
mæften fuldkommen morarchiſt Magt med ubetydelige og 
uvirkſomme Indſtrenkelſer. Overconſulen ſtod nu ſom 
øverfte Statsmagt over alle Øvrigheder med vilkaarlig 
Magt over Borgerne og alle SMED sYAG donere. med Ret til 

i . NM 
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at caſſere alle Domme, ſammenkalde og udfætte det lov⸗ 
givende Corpé efter Gjodtbefindende, og udnævne en Jus . 
ftitsminifter, ved hvem alle Juftitsfager bleve afhængige 
af den gverfte Magt. Forſteconſulens Civillifte blev 
forhøiet over det Serdobbelte, og ſaaledes erholdt han 
ethvert Middel til monarchiſt Magt i fine Hænder: Cons 
fularregjevingen antog nu en udvortes kongelig Pragt 
og gjenindførte et Hofceremoniel i St. Cloud og Paris, 
der var endnu formeligere end forhen ved - det kongelige 
Hof, og Mindet om Republiken ophørte lidt efter lidt. 
Folket lev faa meget lettere forſonet og fortroligt hermed 
ſom Napoleon paa alle Maader vedblev af ſmigre Natio⸗ 
nalforfængeligheden og behandle den kunſtigt. Senatos 
rerne fvore ham Troffabseed den 27de Auguft. Et afſtye⸗ 
ligt Politie udbredede fig over hele Riget og tuſende Leies 
fvende ſikkrede Republikens Beherſter. Med en ftærfere 
Anſeelſe virkede han nu og udenfor Frankerig. Den no⸗ 
lende, ſtandſende og fig felv forvirrende Skades osholdel⸗ 
ſesforretning i Tydffland gav ftedfe nye Anledninger og 
Opfordringer at gribe til og bevife Frankerigs og dets 
Herſters Anſeelſſe. Selv tyde Fyrſter anraabte den” 
Magtiges Hjelpog Mægling. Urolighederne i Schweiz 
gjorde denne Republik ſtedſe mere afhængig af Franferig. 
Alerede dengang var Napoleon den afmindelige Mægler, 
ſom mindft glemte fin Kordeel. . Det behagede ham den 
26de Aug. at ſammenſmelte Elba med Republiken. Den 
TIte Sept. paafulgte Piemofts egenmægtige, ei let und⸗ 
fEyldelige Indlemmelſe i Frankerig. Med forekommende 
Godhed erklærede Førfteconfulen fig bereed til at opfylde 
Schweizernes trængende Bønner og mægle i deres Ans 
liggender. De franffe Tropper i Schweiz og paa Grænds 
ferne lade ingen Tvivi om, hvor frivillige diſſe Bønner 
vare og gave ſammes Opfyldelſe der nødvendige Cfrers 
tryk. Schweizernes Deputerede maatte indfinde fig i 
Paris, under tilſyneladende Raadflagninger modtage 
Forſteconſulens Befalinger, og give deres Fadreneland 
en Forfatning, ſom han foreffrev den. Alerede den 24de 
Jan. 1803 blev Udkaſtet overleveret dem til en Medias 
itonsact for Schweiz, der ſtulde forene alle Partier, og 
den 19de Febr, erholdt de den alerede trykt ſom Statens 
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ufajenfaldelige Forfatning, og be forpligtedes alvorlige 
til uden. Wægringq. at antagr og overbold den. Freden 
gav nu Forſteconſulen Leilighed til ar udføre fine Pla⸗ 
ner i Frankerig. Senatorier oprettedes i 31 Res 
fidensftæder (4de Jan. 1803); det franſt Nationalin⸗ 
ſtitut erholdt en nye Organiſation (23de Jan.) Den 
offentlige Fremftilling af den frauſte Republiks daværens 

de Stilling og Forhold, den 22de Febr., og af Finans 
fernes Tilftand den 12te Marté, overbeviſte Folfet om, 
hvilke Velgſerninger det havde den nye Regjering at tafs 
fe, ſtjondt Declamationerne mod England alerede tydede 
panen nye Criſis; nye Canaler, der befordrede Forbin⸗ 
delſen imellem Rigets Dele og offentlige Bygninger brag» 
tes iffand. Men, medens Alt fyntes at aabne de ffjøns 
nefte Udſigter og den franffe Republik var allevegne fryge 
tet, blev England uovervundet og ydmyget i fiendtlig 
Stilling. De engelffe Dagblade undſaae fig ei ved ac 
tale ilde om Confularregjeringen og Magthaveren, og 
en hidfig Pennekrig var Forbudet paa den nye Kamp. 
Dennegang ønffedeNapoleon ei ſamme, da han gjerne vils 
de beholde Fred med den voldigeSoemagt, for førft at ſam⸗ 
le nye Kræfter og ffabe en nye Flaade, før ar Frankerigs 
Arvefiende en anden Gang kunde angribes med ſikkrere 
Udfald. Eng!and ſyntes et at ville vente hervaa.- Kla— 
ger hørtes fra begge Sider, og fra ingen Side vilde man 
afhjelve dem, Begge Maater ruftede fig. Alerede den 
13de Marts erfiærede Napoleon i en hoitidelig Audiens 

. for Gefandterne at Brudet med England var nær; forgjes 
ves forføgte han nye Underhandlinger, felv. da den ens 
gelſte Geſandt fordrede fine Paſſer. Denne forlod Pas 
rig den 12te Mat, og den franffe Geſandt London den 
I16de. Den 13de paafulgte Englands Krigserklering, 
efterat Napoleon alerede den 15de havde belagte ulle frem⸗ 
mede Skibe i de franfe Havne med Embargo. Den 
hannoverſke Regjering evÉlærede den 160de Landets Neu— 
tralitet og gav Forordninger til ſamms Overholdelſe. 
Hannover ftolede paa det tydſte Riges Fred med Franke⸗ 
ria og vilde ei betragtes fom en Deel af Storbrittanien. 
Men den franfte Armee, ſom lage omkring Nimwegen, 
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brød og den 16de Mai under Mortiers Anførfel, og ale 
vede den 3die Juni var Hannover beſat og ved Conven⸗ 
tionen i Sublingen i franſt Vold uden Sværdflag, Efs 
ter ſtandhaftig Vægring faag endelig den hannoverſte 
Feldtherre Wallmoden fig den 5te Juli nødt til den Capi⸗ 
tulation, der afvæbnede og opføfte den hannoverfe Armee 
og overleverede, alle dens Vaaben, Artillerie, Hefte og hele 
Forraad tilde Franſte. England, der ei ratificerede. 
Suhlinger⸗Conventionen, kunde dog ei hindre; at Hans 
nover behandledes fom et erobret Land  Mapoleon ruz 
frede fig. alvorligt og paabod tillige de nye Republiker og 
alle fine Allierede kraftige Forholdsregler mod England. 
Den, 20de Juni 1803 forbød han forſt Sndførfelen af 
engelſee Varer i Frankerig og Caperbreve udftædedes i 
i Mængde mod England. Men England ſtulde overvins 
des og tilintergiøres i England ſelv. Nyt Liv udbredede 
fig paa de franffe Kyſter; frygtelige Anſtalter bleve trufe 
ne til Forfvar. Den 24de Juni forlod Napoleon Pas 
rig for perfonligt at drive paa en Landgang pan England. 
Din 30te Juni anfom han i Boulogne, og i alle Havne, 
fra Havre til Oftende, drev man nu raſt paa Forberedels 
ſerne til en Landgang. En talrig Armee leirede fig ved 

Kyſten; umaadelige Summer anvendtes til af bygge 

Fransportffibe der Fulde bringe Armeen til dens Des 
ſtemmelſe. Imidlertid indſperrede den engelſte Flaade 
adffillige franffe og tydſte Havne ſamt Elben og Weſe⸗ 
ren; og alle de Allierede lede under deres Beſkytters 
Forholdsregler. Den I fteAug. var Napoleon vendt tils 
hage til St, Cloud; men det ſtore Foretagende ved Kys 
ften fremmedes ivrigt, og han gik felv igjen” den 4de 
Nov., dog fun paa nogle fan Dage, til Boulogne: - Be—⸗ 
avndelfen af Aaret 1804. fyntes valgt til den driftige 
Plans endelige Udforelſe. Den 1fte Gan. ankom Før, 
fteconfulen tredie Gang til Boulogne, da man alerede i 
en lang Tid havde anſeet diſſe koſtbare Udruſtninger for 

Leeg. Virkeligen ſkeedte heller iffe noget denne Gang. 
Alerede den 6te Januar vendte Mapoleon tilbage til Pas 

ris. Her opdagede den 15de Febr. en Sammenſvar⸗ 
gelfe mod Førfteconfulen; i hvilken Pichegru og Georges 

med fleve franſte Emigrerede vare Hovedperſonerne. Dege 

i 
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ge bleve heftede tilligemed 45 andre Deeltagere eller 
Mistenkte. Blandt dem var og Moreau. Man trocde at 

… være kommen efter, at de Sammenſvorne ftode i Forbin— 
delſe med, flere franffe Emigranter og engelſte Geſandter 
og Agenter i Tyoſtiand. Dette gav Anledning til uhor⸗ 
fe Skridt. To franffe Militercommandoer gif Natten 
imellem den 14de og 15de Marté over Rhinen, befatte 
midt under Freden idet badenſte Keb! og Ettenheim og 
toge Hertugen af Enghien, Prinds af Bourbon-Condé, 
fangen med mange Emigranter. Han blev ſtyndſomſt 
bragt til Paris, i Vincennes ftillet for en Militercom⸗ 
miſſion (20de Marts)og ſtudt ſamme Nat paa Førfter - 
conſulens Befaling i Skoven ved Vincennes. — Denne 
voldfomme Handling udbredte Afſtye og Skrak over 
Tydſtland, ja hele Curopa. Men fun Rusland og 

. Everrig hævede høit deres Stemme mod denne Folkeret— 
tens ſtjendige Overtrædelfe. Den franſte Regjering ſyn⸗ 
tes at ville retfærdiggjøre fig ved "Angivelfen af hemmeli— 
ge Renker, ved hvilfe den engelſte Geſandt Drake i 
Muͤnchen og Spenser Smith i Stuttgard havde føgt at 
indlede Oprør imod Frankerig. J England blev vel den 
hele Klage erflæret for Fagtalelfe dog var den viſt nok eå 
gandfØe ugrundet. Magthaveren forftod ogfaa.at brus 
ge denne Omftændighed til fin Fordeel. J Paris gave 
hine Forfald Anledning til at henpege paa Nodvendighe⸗ 
den af en arvelig Magt i Republikens Regjering . For—⸗ 
ſamlingernes Spilfægterier derover og Folkeſtemmegiv⸗ 
ningen begyndte paa nye. Hvad nogle Faa havde. fore 
flaaet blev af den førfte Conful antager fom hele Natio— 
nens Villie og Onſtkte. Den 22de Marts. 1804 havde 
Senatet forſt talt om Regſeringens Sikkerhed ved en ave 
velig Familiemagt. Den 30te. April paafulgte alerede 
det virkelige Forſlag i Tribunatet, at. betroe Reajerin— 

gen til en Keiſer og gjøre den arvelig i Bonapartes Fami⸗ 
lie. Kun Carnot talte detimod. Der kom Adreſſer fra 
alle Departementerne, ſom beſtemt yttrede ſamme On⸗ 
fre. Alerede den 18de Mai paafulgte det organiſtke 
Senatsconſult, ſom gav den tilinterajorde Republik em 
nye Forfatning og i Napoleon en Arvekeiſer. Den 
20de Mai proclameredes Keiſerverdigheden bhøitideligt, 

OR 
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og det letſindige Folk tilfredsſtilledes let ved Keiſerdom⸗ 
mets Glands og fin Nationalforfengelighed. Republi— 
kens anfesliafte Generaler ſamlede fig ſom Rigsmarſchal⸗ 
ler omkring Thronen, og ſelv for dem aabnedes glimren⸗ 
de Udſtgter. Men Keiſeren ſyntes fun at have erholdt 
den nye Magt for førft at ftraffe de Sammenſvorne. 
Pichegru var alerede den 6te April funden død i fit 
Fængfel. Moreau forfvarede fig i alle Forhør med Være 
dighed. Det var aabenbart, at han havde fjende Sam⸗ 
menfværgelfen uden felv at tage Deel i den; men ban 
anſaae det og for uværdigt at være Angiver. Tuſende 
Stemmer erflærede fig høit for ham, ” En nye Revolu⸗ 
tion ſyntes at ville Bryde ud." Den Mægtige vovede et 
åt Fjøle fin eee: i Moreaus Blod. Om Morgenen den 
10de Junt blev Dommen publiceret. Georges domtes 
med 19 andretii Døden; Moreau med fire andre til tos 
aarigt Fengſel; de Øvrige frikſendtes. Siden bleve ad⸗ 
ſtillige af de Fordomte benaadede; den 25de Juni blev 
Georges med 9 andre henrettet, Mængden talte' hoit 

for Moreau og imod hang Dom, Gierne tilſtod Napo⸗ 
leon, at han begav fig til Nordamerika, dog faaledes at 
han ei uden Keiſerens Tilladelfe vendte tilbage til Frans 
kerig. — Den 11te Juli 1804 conſtitueredes Wresle⸗ 
gionen, forfynet med. Dotationer, og derved ſtabtes et 
nyt Baand til at fængfle den forfængelige og gierrige 
[05 til Napoleon. Strax derpaa fuldførtes det fmaas . 
ligfte Hofceremoniel for den nye Keifer,. Den 18de Jus 
li tiltraadde Napoleon med fin Gemalinde et Dragttog 
til Sohavnene, til Aachen og Mainz, hvor tyde Fyr⸗ 
fter ydmygede fig for ham.  G Oct. blev Keiferfroningen 
forkyndt til 2den Dec, hvortil Paven alerede var inds 
buden øg havde ladet fig finde villige Den 2den Dee. 
panfulgte den høitidelige Kroning i Kirken Notre-Dame 
i Paris. Napoleon paaſatte førft fig felv, derpaa fin 
Gemalinde Kronen, og Paven fuldbyrdede Salvingen. 
Derpaa blev den nye Conſtitution ftedfe mere fat i Virk⸗ 
ſomhed. Aaret 1805 begyndte Napoleon med Fredse 

forflag til England, ſom dog blev uden Folger. Ogfaa 
den rusfiffe Mægling var frugtegløs. Imidlertid forbe⸗ 
redede Napoleon andre Planer, Han førgede for fin 

- 
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Familie med en ivrig Nepotismus, og en Mangde keiſer⸗ 
lige Prindſer forſamlede fig omkring ham. Hans Plan 
udviklede fig. Han ønffede at gjøre fin Familie til 
den herſtende og alle Stater afhængige af fig. — Han 
vendte førft fin Opmarkſomhed paa Italien, hvor 
han og førft havde grundet fin Magt. De Republi—⸗ 
for, han havde ſtabt, ſtulde igjen ophøre. Den 
15 Marts erflærede den faa kaldte italienſte Repu—⸗ 
bliks Conſulta i Paris de Franffes Keiſer fer »Konge £& 
Italien. Titelen, ſom fagde mere end den endnu kunde 
indeholde, tydede paa Fremtiden. Den 26de Mai kronede 
Napoleon fig felv til Konge af Italien i Mailand og ude 
nævnte fin St: dføn Eugen Beauharnois til Vicekonge. 
Hans Soſter Eliſa var alerede udnævnt til Fyrſtinde af 
Piombino, hendes Gemal Bacciochi til Fyrſte af Lucca 
under Éeiferlig Protection. Men Genua og Parma 
og Piacenza bleve, ſom forhen Jiemont, forbundne med 
det franffe Rige. Medens Frankerig gif ſaaledes frem, 
ſtod England i aabenbare Kamp, Rusland, Pſterrig og 
deres Allierede i fiendtlig Spænding mod Napoleon. 
Neppe var Napoleon kommen tildage fra Italien, før 
han (3die Aug.) endnu engang vifte fig i Boulogne og 
Derfra truede England paa nye. Men Øfterrig og Rus⸗ 
[land havde aferede forenet fig med dette Rige, og hurtigt 
endte den franffe Armee fig derfor imod Tydſtland i7 
Afdelinger. Forbindelſen med tydſke Fyrſter, der ops 
traadde imod Øfterrig , fremmede dens Foretagender. 
Den 14de Sept. vare Øfterrigerne rykkede ind i Mine 
chen. Forſt den 23de erklærede Napoleon Senatet fin 
Afreife til Armeen, anordnede den førfte Conſcription 
for 18206 famt Nationalgardernes Organifering og fulg⸗ 
te nu fin emee, der den 25de og 26de paa forſtjellige 
Punkter gif over Rhinen, Den 2den Oct. var fan é 
Ludwigsburg og fluttede et Forbund med Churfyrſten af 
Wuͤrtemberg, der tilbragte ham nye Tropper. amme 
Dag forenede Bayrerne fig alerede med den franfe Ar— 
mee. Den 3diedrog Bernadotte med fit Corps og Bays 
rerne igjennem de neutrale preusſiſte Beſiddelſer i Frans 
ken. Ved denne uventede Tilfidefætteife af Neutralitets— 
rettighederne vare Øfterrigerne alerede den 4de truede 
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i Flanken og i Ryggen. Den gåde tilfægtede Murat fig 
alerede en betydelig Seler ved Wertingen. Den rode 
ſtuttede Napoleon i Eßlingen Forbund med Baden. 
Den r4d? bleve Ofterrigerne angrebne ved Ulm og deel⸗ 
viis flagne. Navoleons lidenØabelige Proclamationer 
begeiſtrede hans Soldater ſtedſe mere. Den 1%de capis 
tulerede Mack i Ulm. og næffe Dag. et andet øfterrigæ 
Corps ved Wachtelfingen. Dog fyntes Napoleons Lyk⸗ 
ke at vakle. Den 21de Oct. blev den nyſtabte franſke 
Flaade tilintetgjort ved Trafalgar af Nelſon. Erkeher⸗ 
tug Carl trængte frem i Italien og drev de Franſke tilba⸗ 
ge. Preuſſen fremkom med alvorlige Klager over Neu—⸗ 
tralitetens Tilſideſettelſe og fatte fin Armee i Bevagelſe. 
Den rusſiſke Keiſer ankom ſelv til Berlin og hans per⸗ 
ſonlige Venſtab med Kongen ſyntes at ſtemme denne til 
Deeltagelfe t Krigen. Men de FranfÉe frængte uophol⸗ 
deligt frem i Oſterrig og dreve Oſterriger og Ruſſer til— 
bage, Alerede den 13de Nov. drog Murat ind i Wien, 
Napoleon i Schoͤnbrum. Uhyre Contributioner paalag⸗ 
des Landet. Den 2den Dec. leveredes Slaget ved Auſter⸗ 

- lig, der foftede begge Parter meget; men afgſordes alde⸗ 
les til de Franſtes Fordeel. Den 14de Dec. havde Kei⸗ 

fer Frants en Samtale med Napoleon og en Vaabenſtil⸗ 
ſtand fluttedes ben Gte Dec. Den 26de vaafulgte Fre⸗ 

den i Presburg, der paa nye berøvede Oſterrig ſkſonne 
Provindſer, forfførrede Bayern, Wuͤrtemberg og Bas 

den øg tilſtod de to førfte Kongetitelen, den ſidſte den 
ſtorhertugelige Værdighed, Alerede den 15de Dec. var 
flurter et Forlig i Wien mellem Napoleon og Preuſſen, 
hvorved han overlod dette Rige Hannover og derved brag⸗ 

"te Uenighed mellem England og Preuſſen. J Aaret 
1806 gif 0 Planer ſtedſe videre fre ad. Den 

"nye Konge af Bayern gav Napoleons Stedſon fin Dat⸗ 
ſom Bevliis paa Venſtabet mellem begge Magter. Et 
Senatsconſult gav Keiſeren Tilnavnet den ſtore, og næs 
ften paa ſamme Tid 23de Jan. døde hans farlige Fiende 
Pitt. - Den 2den Marts erklærede Napoleon det [ove 
givende Corps Frankerigs Herredom over Italien, og 
klart antydedes Herredommet over Curopa. Den 
16de Marts ophoiede han fin Svoger Murat til Hertug 

= | 
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af Cleve og Berg og den zote ſin Broder Joſeph til 
"Konge af Neapel og Sicilien, efterat den franſte Armee 
havde overſvommet Neapel og fordrevet den fongelige 

"Familie. Venedig blev forenet med Frankerig; Gua— 
ftalla overgiver Napoleons Soſter Pauline, - Neufchatel 
Krigsminiſteren Berthier. Den keiſerlige Familielov af 
31te Matts forbandt alle Medlemmer af Keiſetfamilien 
med alle deres Eiendomme endnu faftere til Napeleon. 
Den 24de Mai erboldt hans Broder Ludvig en Krone, 
da den —v Republik omſtabtes til Kongeriget Hol⸗ 
land. Nu begyndte han og af belønne fine tro Tjenere. 
Talleyrand og Bernadotte bleve Hertuger. Domainer i 
de erobrede Lande og rige Dotationer lønnede Feldther⸗ 
rerne og Miniſtrene. Den 12te Juli blev Grundconſti⸗ 
tutionen for Rhinforbundet bragt iffand i Paris og Nas 
poleon udnævnt til ſammes Beſtytter; hvorpaa Keiſer 
Frants den 6te Aug. frafagde fig. Titelen ſom tydæv vor 
merſt Keiſer og det gamle tyde Rige oplsſtes. Den 
25de Aug. blev Boghandler Palm fra Nuͤrnbers ulovli⸗ 

gen henrettet. Protectorens Beſeyttelſe lovedes hoitide⸗ 
ligt Rhinforbundets Fyrſter. De nye Lopboger, ſom 
Frankerig imidlertid havde erholdt unter Napoleons Tils 
fyn, anbefaledes de allierede Staͤter. For Marst var til 

, » fil Ende udbrød en heftig Krig med Preuſſen. Thi 
Forliget i Wien var fun beregnet paa der franſte Herre⸗ 

doms Tilftand paa den Tid For Fremtiden fulde ins 
gen faa betydelig af Frankerig uafhængig Magt beftaae i 

i 

Tydftland. Dog vilde Napoleon gjerne have SÉin af, 
at han ønfede Fred. Alerede den 13de Oct. ankom 
Gan ſelv Jena. Den Trade blev den preutfiffe Hær afs 
deles flagen ved Jena og Auerſtaͤdt. Sachſen losrevedes 
fra fin Forbindelſe med Preuſſen og forenedes med Franke⸗ 
rig, og i Freden til Pofen erkleredes Churfyrſten for Kon⸗ 
ge. De adfpredte preusfiffe Troppeafdelinger bukkede 
lidt efter lidt under for den ſterkere Magt. De bedſte 
Fæftninger faldt ved Forræderie og Feighed. Den 27de 
Oct. holdt Napoleon ſit Indtog i Berlin og oraaniſerede 
ført derpaa Forvaltningen i de erobrede preuſſiſke Lande. 

Den iſte Nov. fane og Churfyrſten af Heſſen fig nødte til 
at flygte fra fit Land, der behandledes fom erobret, Den 

MM 
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arde Nov. udkom i Berlin det berygtede Decret, der er⸗ 
klerede England i Blokadetilſtand og ſtrengt forbød al 
Handel og al Forbindelfe med Englændere, J Poſen lo⸗ 
vede Napoleon Polakkerne deres Riges Gjenoprettelſe. 
Men Kongen af Preuſſen fortſatte Krigen ſtandhaftigt. 
Ruslands Hjelp nermede fig og endnu var ei alt tabt. 
Men Slaget ved Pultuſt den 26de Dec., Slaget ved 
Eylau den 7de og 8de Febr. 1807, de bedfte Fæftningers 
Capitulation, De ingen af Ruslands Magt ved Tyrke⸗— 
Frisen, Slagene ved Aeilsberg den 6te Juni, ved Oftros 
ienfa den 12te og ved Friedland den 14de bevitkede endes 
ligt den 23de Juni en Vaabenſtilſtand med Rusland og 
den 25de mod Preuſſen, og derpaa den 7de og 9de Juli 
Fred mellem begge Magter og Frankerig. Preuſſen 
tabte over 4 Millioner Underſaatter; ſtore Contributios 
ner paalagdes Landet, og de bedſte Fæftninger' bleve i de 
Franſkes Magt til den fuldfomne Udbetaling Her— 
tugdommet Warſchau oprettedes og. underkaſtedes Kone 
gen af Sachſen. Kongeriget Weſtphalen oprettedes og 
erholdt Napoleons Broder Hieronymus til Konge J 
Triumph. drog Napoleon igjennem Tydſkland tilbage 
til Frankerig. JParis modtog den ſtolte Seierherre 
tyhdſte Fyrſters Oppartning. Nye Planer ſmededes. 
Prinds-⸗Regenten af Portugal erkleredes den 14de 
Febr. 1807 for at have forbrudt ſin Throne og flygtede 
til Braſilien. Etrurien beſattes og forenedes med Frans 
kerig. J Frankerig ſelv ophævedes Tribunatet, der 
var bleven Keiſeren befværligt og det hemmelige Politie 
blev ſtedſe mere trykkende. Hvad der kunde erindre om 
ben forrige republikanſte Forfatning. blev omhyggeligen 
tilintetgjort, Fra Mailand, hvorhen de italienſte Ans 

liggender havde faldt Napoleon, hevnede han fig over den 
engelffe Regjerings ftrengere Blokadeanſtalter ved Der 

cretet af 17de Dec, hvilket han føgte at gjøre endnu efø 

tertrykkeligere ved et andet af IIte Januar 1808. — J 
Januar 1808 blev Frankerigs Stilling ſtedſe mere tru— 
ende; Conſkriptionen forftærfede Armeen overordentligt. 
Stolende paa dennne forenede Napoleon midt under Fre⸗ 
Den Kehl og Kaſtel, Weſel og Vliſſingen med FranÉerig. 
Nu var og Tiden kommen at udføre hans Planer mod 
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Spanien. Alerede vare franſke Soldater i Landet. 
De Partier, der fandtes, fremmede Planen mod en 

Korge, der havde været Frankerigs troeſte Bundsfor—⸗ 
vandte og bragt denne Forbindelſe uhyrer Offre. Reve⸗ 
lutionen i Aranjuez ſkaffede Paaſtuddet. Medens den 
franffe Armee i Spanien, der nærmeft ſyntes beſtemt til 
Porriaal, føgt? at bemægtige fig Hovedſtaden og de far 
ſte Pladſe, og Kongen felv, med hvem Mapoleon for faa. 
Uger fiden havde ſluttet er nyt Fordrag, var i Fare i fit 
eget Rige, ankom Napoleon til Bayonne den 15de 
April 16808. Derhen ilede Kongen af Spanien og 

"hans Søn. Den fongelige Familie var uenig, og nu 
gandffe i Napoleons Magt. Den 8de Mai frafagde 
Kongen fig for fig og fin Familie alle Fordringer paa 
Spaniens Threneog begav fig i ſikker Forvaring til Fon— 
tainebleau; Prindſen anvifte man Valangay til Ops 

holdsſted. En Junta forſamledes nu i Bayonne, og 
den Gte Juni udnævntes Napoleons Broder Jeſeph til 
Konge i Spanien. Men med uventet” Begeiftring og 
uovervindelig Standhaftighed, forfvarede Spanierne 
deres Uafhængighed. " Den blodige Kamp, der uden 
Afgigrelfe vedblev at rafe, maatte lære den Overmodige, 
at han ei formaaede Alt. J Spanien ftrandede hang 
Planer øg hans Magt knekkedes. Den J10de Juli blev 
hang Svoger Joachim Murat udnævnt til Konge i Nea⸗ 
pel og Sicilien, og hang Storhertugdom Berg blev gig 
vet til Kongen af Hollands umyndige Søn. Men Sis 
cilien kunde ei erobreg, og Kong Joſeph blev endog fors 
dreven af fin Hovedftad. Imidlertid var Parma, Pias 

” cenza og Tofcana forenet med Franferig og Dronningen 
af Etrurien var fun holdt ſtadeslss med Ord. Franfe 
Fropper havde beſat Kirkeſtaten. De anticiperende 
Conffriptioner ſamlede ftedfe nye Stridskrefter. J 
Frankerig ſtabte Napoleon en nye Adel og Maforater, 
hvorved han endnu mere kunde forbinde fig dem, der ſkul— 
de udfere hans Planer. Ved Skolernes og Studerins 
gernes Organifation lagde han ftebfe tydeligere for Das 
gen, at det ei var ham om æate menneſtkelig Cultur af 
gjøre, men at ban blot tragtede efter at ſtifte en Milis 
tarmagt; ligefom og den nye Religionscatechismus for 
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hele det franſte Rige, ſom et Hovedbud faftfætter Sen blin⸗ 
deſte Hengivenhed imod Keiferen. — Dog ſtulde det 
lade ſom om han paa nye vilde ſtjenke Europa Fred. 
Den 27de Sept. anfom han i Erfurt, hvor ogſaa Keiſer 
Alexander med mange andre Konger og Fyrſter indfandt 
ſig. De Lettroende ſtuffede fig i bedrager Haab. Den 
18de Oct. var han igjen ankommen til St. Cloud, den 
29de afreifte han til Spanien. Hans Nærværelfe ført 
de Franſte ogſaa her til Seter. Dog var han ci iftand 
til gandſke at undertvinge Spanien, og nye Bevægelfer i 
Oſterrig kaldte ham ſnart tilbage. "Endnu engang vilde 
Frants forſoge paa at forſvare fin Sikkerhed t en beſtemt 
Kamp. Rhinforbundet maatte dennegang erſtatte de 
franffe Soldater, der bleve tilbage i Spanien. Den 
ode Apr. 1809 udſtededes Pſterrigs Krigserflæring. 
Det oſterrigſte Monarchie ſtod dennegang alene i i Kam⸗ 
pen, men havde anftrænget alle fine Kræfter. Øfterrige 
ſte Hære trængte paa engang fra flere Sider end i de 
franſke Allieredeé Lande, Alerede den 18de April var 
Napoleon i Angolftadt, Den 20de overvandt han i 
Spidſen af Bayrerne, Wuͤrtembergerne og Darmſtad— 
terne en øftevrigæ Armee ved Abensberg. Den 21de 
paafulgte et Slag ved Landshut, den 22de ved Eckmuͤhl, 
den 23de, ved Regensburg, og uimodftaaeligen trængte - 
han nu ind i Oſterrig. Tyrolerne væbnede fig for deres 
gamle Herrer og fordreve Bayrerne. Men Napoleon 
føate at ophidſe Ungarerne mød deres retmasſige Fyre. 

J Weftphalen opſtode Frankerigs Fiender, og en almins 
delig Opſtand truede at bryde løg. Ogſaa i Preuſſen yt⸗ 

trede fig farlige Bevegelſer. Imidlertid tilintetgjorde 
Napoleon fra Wien Pavens verdslige Magt, indlemmede 
Reſten af hans Lande i det. franſte Keiſerrige. Paven 
havde intet andet Vaaben end Bann ſom han forfyndte 
den Itte og 12te Juni. Napoleon forfulgte fine Sei⸗ 
re i Oſterrig. Vel var han uheldig ved Afpern og Eß⸗ 

"Tingen, men den italienſte Armee var kommen ham til. 
Sielp, og efter Slaget ved Raab, den 14de Juni, tabte, 
Oſterrigerne ogfan Slaget ved Wagram den ste Juli, 

" hvorpaa fulgte Vaabenſtilſtand i Znaym den 12te Juli. 
" Ubyre Contributioner paalagdes igjen de erobrede oſter⸗ 
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rigſke Lande. Torolerne vedbleve imidle tid at kjampe 
heldigt, og Hertugen af Braunſchweig⸗ Oels undgik 
en overlægen Magts Forfolgelſe. Walcheren var og 
bleven befat af Englænderne, Vliſſingen havde capitule—⸗ 
ret (15de Aug.) og de joniſte Øer vare erobrede (gåde 
Oet.) Den 14de Oct. ſluttedes Freden med Øfterria, 
ſom miſtede nye Provindſer og ſvakkedes betydeligt. De 
illyriſte Provindſer bleve forenede med Frankerig. Langs 
ſomt vendte de Franſke tilbage fra Tydſktland. Napo— 
leons Kroningsfeft hoitideligholdtes med megen Høitides 
lighed i Paris i Overværelfe af mange Konaer:og Fyrſter. 
Ten 56de Dec. erklæarede han ſin Waſkeſtabsſkilsmiſſe 
fva fin Gemalinde Joſephine. Den EIte Marts 1810 
hoitideligholdtes Formelingen med Erkehertuginde Mas 

X 

ria Lovife og den 2den April holdt den nye Keiſerinde 
fir Yndtog i Paris, Napoleon anvendte nu alle fine 
Kræfter pan at undertrykke Spanien og ydmyge Engs 
land. Den Ste Gan. 1810 fluttedeg Fred med Sverrig 
efterat Guſtav 4de var bleven affat og hans Farbroder 
Car! af Gødermanfand ophøjet paa Thronen. Den ifte 
Marts blev Vitekongen af Italien udnævnt til Arveſtor— 
hertug af Franffurt ſom Fyrſt⸗Primas's Efterfølger ; 
Hannover førenedes med Weſtphalen; den 16de maatte 
Kongen af Holland gjøre fore Afſtaaelſer ſom tilfalde 
Frankerig. Uventet nedlagde Kongen af Holland fin 
Krone den 1fte Juli, og den gøde decreteredeg hele KRbne… 
gerigets Indlemmmelſe i de franfe Rige. Sams 
me Sfjebne havde de tydſte Lande ved Mundingers 
ne af Ems, Weſer og Elben, Hanfeftæderne, Oldens 

| Burg, Endeel af Storhertugdømmet Berg og felv nogle 
Stykker af Weſtphalen, ſom Kongen nødteg til af aftræs 
de, medens tillige hans rigeſte Domainer bleve ham bers⸗ 
vede og anvendte til Dotationer for franffe Generaler. 
En ſtor Deel af Europa adlød ſaaledes Napoleons Bud. 
Kun Spanien fjempede endnu, vel uheldigen i mange 
Slag, men ogſaa ofre med Seier under Hertugen af Wels 
lingtons Anforſel; England blev fig felv trø og var ends 
nu uovervundet; Rusland var oaſaa Napoleon en fryg⸗ 

"tet Magt. Til Spanien ſendte han ftedfe nye Stride— 
krafter uden dog at kunne naae fin Henſigt. Englændere 
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ne ſogte han at fvæffe ved deres Handels Tilintetgjørels 
ſe, ſtjondt det fafte Land langt ſmerteligere -følre diſſe 

Forholdsregler Det fFræffefige Continentalſyſtem 
ſoekkede Staterne; Tuſende forarmedes. Tilſyneladen— 
de ophævedes vel Decreterne af Berlin og Mailand den 
28de April 1311, men Tarifen i Trianon, de engelffe 
Varers fortfatte Conrifferen og Osbrændeife, flog endnu 
dybere Saar. Napoleon ftod nu paa Spidſen af fir 
Magt, da nye Tviftigheder indtraf 187: med Rusland 
og Sverrig. Snart faae man uhyre Ruftninger i Franke⸗ 
rig imod Rusland: Et frugtesløft Nationalconcilium 
i Paris ſyſſelſatte imidlertid de Franſte. Napoleon, 
ſom herſkede uindſtranket over det vidtloftige franfe 
Rige, over Italien og Tydſtland, vilde nu færte alle 
Kræfter i Bevægelfe for at tvinge Rusland." De franſke 
og deres Allieredes Hærefamledes i Polen: uhyre Strids— 

- Éræfter fattes it Bevægelfe De preusfife Faſtninger 
vare endnu ſtedſe befatte af de Franſte. Indti den ruge 
file Grændfe ſyntes Alt at maatte tjene Frankerig. Til 
lid til en faadan Magt og umætcelig Herſteſyge forbline 
dede Napoleon. Alle Advarfler vare forgjeves: han 
ſaae ei Faren, tog ei i Betenkning at hans Hær et 
gandſtke var hvad den før havde været, at den var van Fes 
ligere at holde i Lydighed. Ved kjekke Ord og ſmigrende 
Haab begeiftrede han Soldaterne til den haarde Kamp. 
Han anede ei fin SÉjebne og forlod St. Cloud den yde 

Mai. Alerede den 24de og 25 Juni begyndte Kampen, 
da den fore franfke og allierede Hær gif over Idiemen. 

Ruſſerne traf dem efter blodig Kamp ſtedſe dybere tils 
bage i deres Land. Napoleon trængte ftedfe videre. 
Den 7de Sept. berøvede Slaget ved Borodino og 
Moſaiſk ham betydelige Stridskrefter. Men han veeg 
ei fra fit Forfæt ogſaa denneqang at ſtrekke Fienden ved 
et driftigt Foretagende og ved beftandig Henvirfen paa eet 
Punkt. De Franffe naaede Moſkwa, men Staden var 
forladt af fine flefte Beboere; , mork Taushed modtog 
ham, da han drog ind i Moſkwa den 15de Sept, "Sams 
me Dag udbrød den ſtrakkelige Ildebrand, der vedblev at 
rafe de følgende Dage og tilintergjørde Haabet om at fine 

be rig Underholdning for den udtømte Armee. Solda⸗ 
Kl 
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terne adſpredte fig til vilde Plyndringer og ødelagde hvad 
der paa lænoere Tid kunde have ernæret dem. Snart 
vare alle HAjelpefilder udtømte. Ruſſernes Fædrenes 
landsk erlighed og Hevn fpærrede Seierherten alle Udſig— 

ter. Den 17de Oct. faae han fig nodt til at forlade 
Moffrva og begynde det gyſelige Tilbagetog, der tilintet⸗ 
gjorde cen af de ftørfte og ftærfefte Armeer paa faa Leve 
ninger nær. Da Napoleon faae alt tabt, forlod han fin 
ulvktelige Armee, flygtede igjennem Polen og Tydſt⸗ 

” Tand og anfom til Paris den 18de Dec., medens Levnin⸗ 
gerne af hans Armee bleve givne til Priis for Clementere 
nes Wold, Hungernod og Fienden. Med Begyndelſen 
af Aaret 1813 begyndtes nye Ruftninger., Preuſſen 
erflærede ham nu og Krig den 27de Marts, efterat Gjes 

neral York i Forveien havde fluttet en Convention med 
Ruſſerne for at redde fin Troppeafdeling. Skarer af 
Frivillige ſamlede fig, og deres Exempel fyntes og at vir— 

ke paa det ovrige Tydffland. Ruſſerne og Preufferne 
vare trænate frem til Sachſen. J Slaget ved Großgoͤte 

ſchen og Luͤtzen den 2den Mai maatte de Allierede ender 
ligt vige, efrer at have tilføiet Fienden føleligt Tab. De 
traf fig fjeæmpende tilbage; den 20de og 21de Mat tile 
fæatede ban fig endnu en blodig Seier ved Bautzen og 
Wurſchen. Før Mat var til Ende var fan alerede trængt 
dybt ind i Schlefien. Da Hutredes en Vaabenftilfand 
den 4de Juni, fom endnu fyntes at begunftige ham. . 

Imidlertid havde Davouft igjen befat Hamburg.” Under 
WVaabenſtilſtanden underhandledes om Fred, , men begge 

Parter ruftede fig alvorligere til Krigens Fortfættelfe. 
Oſterrig, der havde tilbudet fig at mægle Fred, om hvis 
Betingelſer man ef funde blive enig, fluttede den 27de 
Juli er Forbund med Rusland og Preuſſen og erklærede 
Franferig Krig den rode Aug. IJ September knyttedes 
denne Forbindelſe faftere og beſtyrkedes ved Englands Til⸗ 
trædelfe. Den fvenffe Armee var alerede under Vaa⸗ 
benſtilſtanden ankommen i Tydſtland for at virfe med 
mod den fælleds Fiende. Napoleon havde gjort Dress 
den til Middelpunktet for fine Operationer. Her blev 

. han angreben af de Allierede, Hvis forſte Forſog dog 
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faldt ulykkeligt ud. Men i flere paafolgende Trafnin⸗ 
ger vare de Franſte uheldige indtil endeligt Hovedſlaget 
ved Leipzig den 18de Oct. nødte Napoleon til af flygte 
fra Tydſkland. Ved Hanau maatte han udholde en uve 
Kamyv med Bayrerne, ſom nu og tilligemed alle andre 
tydſte Stdter havde erflæret fig imod de Franſte, dog 

" fom han over Rhinen. Ved Slutningen af Aaret var 
Tydſtland aldeles befriet fra de Franfe. Kun nogle 
enkelte faſte Pladfe vare endnu i deres Bold, Den 
1fte Fan. 1814 gif Preufferne over Rhinen. Imid⸗ 
lertid havde Wellington med den engelſteſpanſte Armee 
fordrevet de Franſke af Spanien, var trængt ind i Fran⸗ 
kerig og ftandfede-ei engang fine Fremſetridt, da Napo⸗ 
leon havde flufter Fred med Ferdinand 7de. — Den 9 
Nov. var Napoleon kommen tilbage til Paris og føgte at 
bringeNationen tilnye Anſtrongelſer, daFienden ſtod paa 
Grendſen. Vedenye Fredsunderhandlinger havde han ſogt 
at ſtandſe Fienden og endnu vilde det ſtaaet i hang 
Magt at vedligeholde fig et fort Rige. ” Men han vilde 
ſelv i Ulykken ei give efter.” Fra alle Sider trængte de. 
Allierede ind i Frankerig, dog maatte de udholde en fvær 
Kamp. Den 25de San. havde Napoleon forlade Paris 
og alerede den 27de tilfægtet fig en ubetydelig. Seier. 
Bluͤcher angreb ham den 1fte Febr. og Mog ham ved Dri 
enne … Nye Kredsunderhandlinger indlededes den 3die 

Febr i Chatillon. Selv nu funde han erholde en taale⸗ 

- 

lig Fred. Men han fortfatte Kampen, ſom de Alliere⸗ 
Ge ei havde ſtandſet medens Underhandlingerne varede. 
Den overlægne Magt ſyſſelſatte Ham paa alle Sider. 

Dog bragte han de Allierede i Forlægenhed. Da afgjor—⸗ 
deg Sagen ved Schwatzenbergs Tog mod Paris. "Den 

"gitte Marts cavitulerede Staden: Napoleon, der blev 
for fildigt underrettet om Dette Foretagende, naaede Fon— 
tainebleau, da de Allierede vare rykkede ind i Hovedſta— 
deo. . Den 2den Avril declareredes hans Affættelfe af 
Seierherrerne og Nationens Nepraſentantere, og den 
Cte beſtemtes Thronen for Bourbonnerne. Den rite 
April undertegnede han felv fin Thronfrafigelfe og den 

Tractat, der indrommede ham Øen Elba med ſouve—⸗ 

rain Magt. Den 27de indffibede han fig i Frejus, 
hvor han var landet for 15 Aar fiden, for at gaae til 
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Elba. Paa Elba levede han ſom det ſyntes uden at bekym⸗ 
re ſig om hvad der foregik idet øvrige Europa, og tilbragte 
Tiden med Byggen, Riden, Lyſtfarter til Søes, med 
Arbeider ved Skriverbordet, med Fremmede og loe 
i Stilhed over Pariſerbladenes Snak om ham, thi under 
dette Skin af Uvirkſomhed og Ligegyldighed-havde han 
gut fine tro medtagne Garder omhyggeligere end nos 
genfinde og ftedfe faget dem, at de endnu vare beftemte 
til at fee ftore Ting. . Fra Frankerig erholdt ban daglis 
gen Efterretninger om den Utilfredshed, der fandt Sted 
med Regjeringen, om Landets fEuffede Haab, og hvor 
meget ifær Soldaterne, Bonderne og Nationalgodferneg 
Beſiddere byggede paz ham, Deels i Forſtaaelſe med 
en Mængde Misfornøiede, hvis Antal beløb fig til mane 
ge Tufende og fandtes i alle Stænder, deels i Tillid til 
fin egen Lykke og Aand, ſtuffede han Englænderne og 
forlod Elba den 26de Febr. 13 15 med alle fine Tropper, 
fom han havde indffibet paa en Brig og nogle andre 
Fartøier, og fom beløbe fig til omtrent 1200 Mand. 
Uden at ſtode paa nogen Hindring landede han den Ifte 
Marts i Cannes ei langt fra det Sted, hvor han ſteeg 

i Land efter fin Tilbagekomſt fra WXgypten, og, imedens 
Hovedcorpſet udſtibedes, ſtreifede de driftigfte af hans 
Krigere langs Kyften, og føgte, dog forgjeves at tage 
Fortet Antibes. Uden at ftøde paa Tropper trængte Gan 
rafE fremad, blev modtagen med tuſende Velkomſthilſe— 
ner faa at hans Marfd) lignede en Triumph. Han uds 
ſendte til alle Sider Preclamationer til Folket og Hæren, 
hvori han med de ſtarkeſte Farver ſkildrede Bourbonners 
nes Misgreb. Førft den 7de Marts traf han paa Veien 
til Grenoble en Troppemaſſe, der fulde ſperre ham 
Veien, men den gif i PieblifÉer over til ham, og endnu 
ſamme Aften drog han ind i Grenoble, der aabnede Pors 
tene for ham. Det fomme var Tilfældet med Lyon, 
hvor han drøg ind den rode om Aftenen ; Marfchal 
Ney gif øver til ham, og alerede den 20de Marts anfom 
han til Paris, fom Ludvig 18de iilſomſt havde maattet 
forlade, uden at et Skud var faldt imod ham, uden at 
gen eneſte Marſchal havde gjorte Mine til at — ham i 
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fin Marſch. En Begivenhed, der, ſelv forberedet ved 
Forrederie, grændfev til det Overordentlige. Saa ringe 
Europas Fyrfter, dengang for en ſtor Deel forſamlede 

i Wien, i Førftningen agtede Napoleons Foretagende, 
fan farligt ſyntes det dem, ba han ſom Frankerigs Her—⸗ 
ſker igjen opbod alle dette Lands Kræfter for at holde 
fig med Magt,” hvis man ef vilde antage hang Tilbud. 
Men de erklæerede eenſtemmigen ien Declaration af 13de 

MNarts, aldvig af underhandle med Napoleon fom Frans 

kerigs Keiſer. Meden utrolig Hurtighed fatte de alltes 
rede Hære fig nu i Bevægelfe for at indſlutte Frankerig 
fra.alle Sider. Napoleon forfømte heller Intet for at 
opbyde Alt tildenne Kamp. Maimaärkens Forſamling 

" fulde tilintetgiore den Acht, ſom man i Wien i det førfte 
Hieblik forfyndte. En Landſtorm, der ſtillede alle 
fRænd fra 20 til 60 Aar under Vaaben, ſyntes at fore 
vandle Frankerig til en for Leier. De gamle ham bene 
givne Tropper ſamlede fig allevegne fra for at udflette 
Skammen over tabte Slag, og ſaaledes var Napoleon 
iftand til af vove den afgjørende Kamp imod hans talri⸗ 
ge Fiender. Den 15de Juni brød han op over Sambre 

/ 

imod den preusſiſt engelſte Het i Belgien; ſom Welling⸗ 
ton og Bluͤcher commanderede iudſtrakte Cantonneringer, 
og drev Alt tilbage indtil Fleurus, hvor det den 160de 
om Eftermiddagen kom til et blodige Slag, fom han 
vandt, medens Ven med den venftre Fløi leverede en 
haardnakket Træfning ved Quatrebras paa Veien til 
Bruͤſſel, hvilket koſtede Hertugen af Braunſchweig Livet 
og efter hvilket enhver beholdt fin Stilling. Den retis 
rerende preusſiſte Armee nødte og den engelſte til Tilbar 
getog, der gif til den ftore Soigner Skov, foran hvilfen 
Den leirede fig paa en ftor Slette for at oppebie Napole— 
ong Angreb, da Bluͤcher beſtemt havde lovet at 
forene fig med den. Napoleon troede blot at fins 

de den engelſke Eftertrav, ſom vilde fpærre ham H 
Veien til. Bruͤſſel og angreb den 18de om Mid— 
dagen Wellingtons yderſt fafte Leier med Heftighed. 
en den engelffe Armees Stilling og Mod udholde ete 
hvert Angreb, og, da Bluͤcher om Aftenen, efter de bes 

; fværligfte Marſcher faldt de Franſke i den høire Flanke, 
forvandledes Slaget til der ſtrakkeligſte Nederlag for de 
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Franſke. Napoleon reddede fig 6 Flugten og kom til⸗ 
bage til Paris den 2ude. Truet af De meeſt betydelige 
Folkereproſentanter, aftakkede ham igſen, flygtede til 
Malmaiſon og derfra til Rochefort, Hvor han vilde inde 
ſtibe ſig til Teneriffa. Men, da de engelſte Krydſere 
hindrede hans Afreiſe, og han frygtede for at blive udles 
veret til Bourbonnerne, overgav han fig til Englænderne 
den 15de Juli. Ved den engelſte Kyſt blev det ham til⸗ 
kjendegivet, at fan ſtulde bortføres ſom Fauge til St. 
Helena. Her opholder han ſig nu i Longwood midt paa 
Oon under nøje Bevogtning. Han proteſterer beſtandigt 
mod fin Haftelſe og lader ſig Longwood behandle ſom 
Keiſer· General Bertrand og dennes Familie faavels ” 
fom hans ovrige Følge vifer ham ſom fordum den ftørfte 
Mebodighed. Han beſtſeftiger fig deels med det engel⸗ 
ſtei Sprog, deels, ſom nogle paaſtaae, med at ſtrive fin His 
ftorie; der vift nok vilde blive af for Intereſſe. Sir 

Hudſon Lowe, Commandant paa St, Helena er ci meget 
yndet af Napoleon; derimod har han levet paa en mere 
venfEabelig Fod med Admiral Malcolm. —For at hindre . 
hans Flugt fra St. Helena har man — de alvorligſte 
zer 

— 

STapoli di Romania (fordum. Anaplia effer 
Nauplia) er en befæfter Handelsſtad paa Haivøen Por" 
rea, ved'en Havbugt af ſamme Mavn. Staden er mee 

get gammel, far en ſtark Fæftning og en 980" Savn ſamt 
en ſikkeͤr Rhed, hvor 200 Skibe kunne ligge for Auker. 
Byen har omtrent 6000 Indbyggere, hvoraf de fleſte 

være Tyrker, de bvrige Greker og Jøder, De stive en 
temmelig Handel med Bomolie, Korn, Uld, Silke, 
Frugter og Fedevare. —* 

J 

NMapper Tandy — fedte at udErede den 
franffe Revolutions Grundſetninger i Irland, fir Fe⸗ 
dreneland. J Aaret 1791 bekjendtgſorde han en. Der 
claration i det ir landſte Folks Mavn om de Forbedrin⸗ 
ger, der burde gjøres i Regſeringen. Den Misfornsi⸗ 

elſes og Nyhedsſyges Aand, der beſſelede Vast, ſtaffede 
stien — han var Proteſtant, Plads ſom Secreteer 

* 3 2 

* 
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ved en Aſſociation af Romerſt Catholſte i Dublin, ſom, 
lig andre Selſtaber af dette Slags. i Irland, arbeidede 
paa at fEaffe den carholfe Religions Bekjendtere Nydels 

fen af deres fulde Borgerrettigheder. Da han paa denne 
Maade fnart blev mistænkte af Regjeringen og maatte 
vente ar fce fig forfulgt, faa flygtede han til Frankerig, 
ſtiftede i Paris en Club af misfornoiede, -forvifte eller. 
flyatede Irlendere, og udkaſtede, underſtottet af det 
franffe Directorium, Planen til en Landgang paa Ir—⸗ 
land. Denne Idee udførres. Et Corps franſte Trops 
per landede med hine forviſte Irlendere i Aug. 1798 ved 
den veftiige Kyft af Donegal, Men den Proclamation, 
Napper Tandy her udftedede til det irſte Folk, havde et 
den forventede Virkning. Han nodtes tilat flygte paa 
en franſt Brig og fom til Hamburg for derfra at gaage 
til Frankerig. Men i denne Stad blev han tilligemed 
hans Broder O⸗Connor arrefteret paa Forlangende af 
den derværende engelffe Geſandt Crawford, da det irſte 
Parlament udtrykkeligen havde undtaget begge fra den 
Amneſtie, det havde tilſtaaget Rebellerne. Uagtet det 
franſke Directoriums levende Modforeſtillinger, ja ends 
og Trudſſer, blev Napper Tandy af Senatet i Hamburg 
udleverer Englænderne, bragt til Irland, ſtillet for en 
Pet der i Mai 1800 og dømt til Døde, hvilfen Dom 
dog ei fuldbyrdedes, Endeligen yttrede den franffe Res 
gierings Reclamationer deres Virkning til hang Bedſte, 
og Napper Tandy blev paa en Skrivelſe af» Borgeren 
(fiden Grev) Otto til Statsſecreteer Hawkesbury fat i 
Frihed. J Marts 1902 anfom ban til Bourdeaux, 
hvor han døde den 24de Aug, 1803 i en Alder af 
66 Aar. [ 

rar. Ordet Nar har meget forFjellige Betyds 
ninger. J den førfte betyder det et Menneſke, ſom 
ved allehaande lyftige Streger og Snak gjør fig mær» 
kelig. J denne Betydning forefommer det hyppigt 
i Gammenfætninger f. Er. Hofnar og bliver i Diminus 
tiv brugt fom noget Elſtvardigt ſom: Du lille Nau! 
For det andet forftaaer man ved Mar et Menneſke, der 

handler imod den ſunde Fornufts eller vel endog underti⸗ 



Nar 85 

ben mod Klogſkabs Regler, dog betegner almindelige 
Overtredelſen af Klogſkabsreglerne en Daare. Dette. 
Begreb er ofte vanſteligt at beſtemme i Anvendelſen paa 
enfelte Individutr, da tit enkelte Menneffer af deres 
Tidsalder eller dere. Nation holdes for Narre, fomafen 
anden Tid og hog en anden Nation forgudes eller BEN 
været forgudede, hvis man havde kjendt dem, 

Varbonne (Louis) afde gamle Grever af Nar—⸗ 
bonnes Slægt, hvis Stamtavle gaaer til det 10de Mars 
hundred, var Krigsminifter under Ludvig 16de. Da 
Revolutionen udbrød flog han fig til de Moderates Wars 
tie, ſom onſtede er conſtitutionelt Monarchie. J Aas 
ret 1791 gſorde han i Selffab med Frue Stael ſom 
Krigsminiſter en militær Inſpectionsreiſe til Grændfes 
fæftningerne ved Rhinen og de fafte Pladſe ved Soen, 
hvorom han gav Nationalforſamlingen fun en meget 
ufuldſtendig Beretning. JIſit Minifterium holde han 
fig, trods alle Anfegtninger, han maatte erfare, ved 
fine Venners og iſar Abbed Fauchets Underſtottelſe til i 
Marts 1792, daban blev uenig med Marineminiſteren 
Bertrand de Moleville (fom fiden i England har udgis 
vet meget intereſſante Memoirer om den franſte Revolu— 
tion) og fik fin Afſteed af Kongen, fom gjorde meget af 
Bertrand de Moleville. Cc Angreb man gjorde imod 
ham for Retten, faldt frugtesloſt ud, og ved fin Afgang 
af Miniſterium erholdt han den Erklering af Nationals 
forſamlingen, at Nationen beklagede Gam. Efter en 
fort Tjenefte ved den ſaakaldte Centrums: Armee, form 
han tilbage til Paris, hvor han paa nye lykkeligt undgik 
en mod det Financielle i hans tidligere Miniſterialfor—⸗ 
valtning rettet Klage, men forat undgage lignende UÜbe— 
hageligheder flygtede til London, hvor han under Ludvig 
16deg Proces udgav et Forfvarsfærift for denne Mos 
narch. Efter et Åereaarigt Ophold i Schweiz vendte han 

ifolge Revolutionen af ode Nov. tilligemed en Mængde 
andre Emigranter tilbage til Frankerig. J Aaret 
1302 blev han Divifionsgeneral, i Aaret 1809 foren 
fort Tid Commandant i Faſtningen Raab, efterat Kris 
gemvar endt, franſt Geſandt i Muͤnchen, og i Aaret 
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1812 i Grev Ottos Sted franſt Ambaſſadeur i Wien. 
San aforde Feldttogene til Rusland med og døde Furt ef⸗ 
ter Slaget ved Leipzig ſom Commandant i Torgai efter 
er Fald med Heſten. 

VNarbonne Marb 5 gammel ſo temmelig bety⸗ 
delig Bye i Frankerig i Dep. Aude en Canal HR ØR 

gaaer fra Floden Aude og deler Staden i to Dele. Dens, 
ne Canal ſtager i Forbinbelfe med den lanquedoeſte og 

med Middelhavet, hvorved Stadens Handel vinder be⸗ 
tydeligt. Omegnen er *— 09" frembringer Korn, 
Bomolie, Silte, Vox og Honning, hyvilken ſidſte er 
meget beromt og udgfør en betydelig Handelsgreen. 
Staden bar ovér 10000 Indb., der nære fig a Handel 
og Manufacturer. J Romernes Tid var Darhønne Abs 
vedſtaden i den Deel af Gallien, fom kaldtes Gallia Nar- 
bonensis, og der findes endnu Ruiner fraRomerues 

: Tider. Narbonne har en prægtig Cathedralkirke, hvori 
Philip den driſtige ligger begraven. 

Varciſſus, en Æjøn Yngling, der fereiſteden po: 
ſig ſelv og blev forvandlet til den Blomſt, vi endnu kjen⸗ 
de under dette Navn. Nareiſſus var en Søn af Flod» 
guden Cephiſus og Nymphen Liriope Cefter.en fjeldnere 
Angivelſe Lirioeffa).  Sandfigeren Tirefiag havde fun 
ba forkyndt ham en høi Alder, naar han ei færte at kſen⸗ 
De fig ſelb. Narciſſue's Skjonhed bevægede alle Yng— 
linges og Nymphers Hjerter. Echo hentæredes og biev 
fil blot Stemme, da hendes Kferfighed til Narciſſus et 
"Fandt Ojenfjerlighebd. Men nu vhr og hang Time ſlagen. 
LQyphibdbfer gf agten vilde han drikke af en Kilde og fade 
mu førfte Gang ſin egen Skikkelſe. Han blev i OHieblik⸗ 
ket giennemtrangt af en ulægelig Kjerlighed. Intet kan 
bringe den ulykkelige Yngling fra, Kilden, den rafende 
Lidenſkab fortærer ham, og de medlidende Guder forø 
vandle ham til Narciſſen med gule Blade. Dette er 
det fædvanligfte Sagn; ſom meeſt intereffant er beſſun⸗ 
get af Ovid i hang” Forvandlinger Lih. III, 339510. 
Man fan intet vittigere fæfe end denne Ovids Fortælling, 
der ei er nanet i nogen Overſattelſe og hvis yde Malſi⸗ 

—V 
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latre fun nogenlunde har nærmet fig. Efter et andet 
Sagn var det en Yngling Aminias, der forelffede fia & 
Narciſſus og, forſmaaget af ham, ombragte fig felv. Da 
de hevnende Guder derpaa vifte Narciſſus hans eget Bil⸗ 
ledet en Kilde, dræbte den ulykkelige Yngling fig, og 
af håns Blod opvorte Narciſſen. Efter et tredie Sagn 
troede han ei at fee fig felv, men en ham gandſtke lig Tvils 
lingføfter, ſom ftedfe havde ledſaget ham paa Jagten og 
fom Døden havde berøvet ham, og ftyrtede fig i Bandet 
eller døde af Gremmelſe. Endnu fildiat vifte man i Th⸗— 
ſpie i Boeotien, i en Egn, hvor efter Reiſendes Beretnins, 
ger endnu mange Narciſſer vore, den ulykkelige Kilde, 
hvori Narciſſus førft faae fig felv. ——— 

Ek 

Tarciſſus var een af Keiſer Claudius's Frigivne. 
Alerede i Republikens Tid havde enhver fornem og rig 
Romer fædvanligt cen blande fine Frigivne (almindeligt 
en dannet Graker), fom han ſtjenkede fin ſerdeles Tors 
trolighed, fom var hans Privatſekreteer, Huushovmeſter, 
fort ſagt Huſets Factotum. Ligeſom enkelte Romere bleve 
farlige for, Statens Frihed, ſaaledes bleve og deres forſte 
Frigivne tit en Skrek. Saaledes ſtjelvede Rom for 
Chryſogonus, Sullas Frigivne. Den fvage ofte ſinds— 
ſoage Claudius blev beherſtet af fine Gemalinder og fine 
Frigivne Narciſſus og Pallas.  Rarsiffué øvede ſaadan 
Magt over Keiferen, at han endog ſtyrtede Meffalina. 
Han var igvrigt fin Herre tro hengiven, og funi hans 
Fravarelſe funde Agrippina fuldføre Claudius's Mord. 
Han ſogte at vedligeholde ſin Indflydelſe hos den unge, 
tilſyneladende dydige Nero, Claudius's Efterfolger. 
Der ſyntes at herſte en vis Sympathie i Characteer mel⸗ 
[em ham og Nero, og ved Smigrerier havde ban alerede 
fengſlet fin unge Beherſters Hjerte, da han ftyrtedes af 
den mægtige Agrippina og berøvede fig felv Livet i Fong⸗ 
flet: J hans fidfte Forhold fom Neros Smigrer og Fors 
fører ligger den Fremſtilling af ham, ſom Racine bruger 
i fin Britannicus. Narciſſus befad uhyre Rigdomme. 

Tardini (Pietro) cen af fin Tids ſtorſte Violini— 
fter, blev født i Livorno 1725. Han dannede ſig Dar 

/ 
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dua under Tartini og bragte det ſnart dertil, at han ans 
ſaaes for den fortrinligfte Difcipel af denne. Kunſtner, 
hvem hele Europa betragtede fom den forſte Virtuos paa 
Violin. $ Aaret 1762 gik han ſom Medlem af Capel⸗ 
let til det hertugelig /wuͤrtembergſte Hof i Stuttgart, 
fom og dengang udmarkede fig overordentligt ved fin 
Smag, fin Pragtlyſt og fine: Udgifter for Kunſterne. 
Da imidlertid det hertugelige. Capel Aar 1767. leed eh 
betydelig Reduction gif Nardini til Livorno. | J det ders 
paa følgende Tidsrum falde de førfte af Nardinis egne 
Compoſitioner. J Aaret 1769 beføgte han fin Lærer: 
Tartini i Padua og plejede ham i hans fidfte Syge 

dom med fand ba nlig Omhed. Under meget fordeels 
agtige Betingelſer gif han ſom forſte Violiniſt ved Stor: 
hertugen af Toſcanos Copel til Florents, hvor han døde 
Den 7de Mai 17967). Man bar mange Compoſttioner 
af ham for Violinen, og nogle Trioer for" Fløiten«. 
Hans Compofitioncr have i det Hele en alvorlig Charac⸗ 
teer og tabe i Udførelfen, naar de ei foredrages i den 
gamle tartinſte Skoles Aand. Mardini glimrede, fors - 
nemmeligt i Udførelfen af Adagio. Praſidenten Dus 
paty, hvis Lettres sur VItalie fortjene at læfes, hav 
de Leilighed til at høre Nardini i Florehts, og figer i— 
hiint enthufiaſtiſt epigrammatiſke Sprog, "hvorved han 
udtrykker fig over alle Kunſtens Gjenſtande i Italien, 
om Nardinis Spil: Ce violon est une voix, ou en 
a une, Ila touché des fibres de mon oreille, qui 
n'avoient jamais frémi, Avec quelle tenuité 
Nardini divise Pair &c. (Lettr. 29). 

Varfe, en Søn af Loke og Signie og Broder til 
Bale, blev tilligemed fin Fader og Broder fangen af 

2) J Bauers hiſt. geogr. Handwoͤrterbuch angives 
1725 fom Nardinis Fodeaar og 1793 fom hans 
Dodsaar. J Gerbers Lexicon der Tonkuͤnſtler 
ſiges at Nardini døde 1793, 71 ar gammel, 
følgeligt maa han være født 1722. 3 Diction- 
naire des Musiciens angives 1725 fom hans 

Fodeaar og 1796 ſom hans Dodsaar. 
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Guderne, og ſonderreven af fin Broder, ſom de Havde 
forvandlet til en Ulv, De bandt Faderen med hang 

Tarme, fom fiden forvandledes til Jernlænfer. 

Varkotiſt, bedovende, kommer af det Graſte. 
Der gives adſtillige Planter, ſom indeholde en Gift, der 
forſtyrrer eller endog undertrykker Nerveſyſtemets Fors 
retning i en faa hoi Grad, at Folelſen forandres. eller 
gandſte ophorer, at Nerveſyſtemets oplivende Indflydels 
ſe paa Organismen ved Giftens videre Fremgang dande 
ſte opherer, og at Liver felv forftyrres (Sammenlign 
Art. Gift. Diſſe Planter indeholde en faadan narko— 
tiſt Gift, deels rrenog fremſtikkende, deels blander med 
andre ſkarpe og aromatiſke Vedſter, ſoͤm den ev under⸗ 
ordnet. Virkningen af narkotiſt giftige Planter er der» 
for et ens, mange virke ligefrem bedøvende og forftyrs 
rende paa Nerveſyſtemet ſom Skarntyden, andre virfe 
førft paa Blodſyſtemet eller paa Hjernen og forſt bagef— 
tev eller i i ſtorre Portioner bedøvende fom Opium. | De 
udvortes Phoenomener af diſſe Virkninger eve forſtjellige, 
efterfom Por:iønerne af den nydte Gift ere ſtorre eller 
mindre, efterfom Virkningen fafter fig meeſt paa Følels 
feng eller Bevegelſens Nerver. Mange narkotiſte Gifte 
frembringe Svindel, Morke for Hinene, andre heftige 
convulfiviſte, ofte meget underlige Bevegelſer af alle 
femmerne, eller pirre til uvilkaarlig, heftig Larter; ans 
bre gjøre Menneſtene gale og raſende, andre henfærte 
dem i frille Henrykkelſer; men paa alle følger” ens 
deligt den angrebne Nerves Lamhed og fuldkomne 
Uddøen. 

Varrefeſt kaldte man den Felt, fom fra det ste 
- til det 16de Aarhundred høitideligholdtes regelmæsfigen 
med de ftørfte Naragtigheder i adſtillige chriſtne Lande 
af Legfolk og Geiftlige, og bliver eet af de merkverdig⸗ 
ſte Phoenomener i Culturhiſtorien. Til Hedningernes 
Feſte, ſom den chriſtelige Religion ei ſaaſnart kunde 
fortrænge, hørte de befjendte Saturnalia, der i den 
fuldfomnefte Blanding og Op: og Nedvenden paa alle 

Stander og i den meeſt udfvævende Lyſtighed overgik ſelv 
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vore frieſte Carnevalslyftisheder: Matrefetene vare en 
chriſtelig Efterligning af Saturnalia, og felv' i Tiden 
vare de lider forFjellige fra hverandre, da diſſe hoitide⸗ 
ligholdtes i Dec. og hine ved Juletider. Hovedhoitide— 

» ligheden fald paa Nytaarsdag ; Feſten varede i det Hele 
fra Juul til fidfte Søndag efter Epiphanias. Efterat i 
Forſtnungen blot Chordrenge og unge Sakriſtaner havde 
udgjort. Hovedacteurerne derved, toge fnart'alle Kirkens 
Underbetjente og felv Legfolk Deel deri, medens Biſtop⸗ 
pen eller Stedets fornemſte Geiftlige med de ovrige Cas 
nonici vare Tilſkuere derved. De unge Menneſter, der 
ſpillede Hovedrollen ved diſſe Narrefeſter, ſom den Tids 
Skribentere ogfaa kalder Underdiakonernes Feſt, Des 
cemberfriheden eller Kalendifeſten, valgte iblandt dem en 
Narre-Biſkop eller Erkebiſtop og indviede ham under 
mange latterlige Ceremonier i Cakhedralkirken. Den 
valgte Narrebiſteptog dervaa Biſkoppens fædvanlige 
Sæde og fod i fin Mærværelfe holde hoitidelig Meſſe, 
hvis har et foretraf at holde den ſelv og give Folket ſin 
Velſignelſe under latterlige Grtmaſſer. Imidlertid ude 
ovede de i alleſſags Maſkedragter iførte Farre tuſende 
Taabeligheder i Kirken; man fang her de obſcoenſte 
Gange, opforte de yppigſte Dandfe og antog de mistæns 
feligfte Stillinger. - ” Hvorledes dette fader fig" forene 
med Middelalderens faa priſte ægte Religioſitet, maa 
man befvare ſig ſelb. Ogſaa Hedningerne havde udſve⸗ 
vende Feſte, men i Hedenſtabets Hand var dette et Slags 
Cultus, der meget godt fod fig forene med det øvrige. 
Wi have endnu Ceremonieboger eller Ritualier, hvoref⸗ 
ter Narrefeſten holdtes paa mange Steder. J een. af 
diffe bfev den Proſa, ſom man fang vaa St. Stephanss 
dagen i Kirken paa Narrefeſten falde JC felsprofe, og den, 
man fang paa Johannes Evangeliſtens Dag blev Faldt 
Oxeproſe. Efter Narrefeſtens Ritual i Staden Sens, 
ſpillede Narrepreſterne, medens Narrebiſtoppen holde 
Meſſe, med Tærninger paa Alteret JO faftede ſtinkende 
Rogelſe i det hellige Rogelſekar. Den førfte Oprindel⸗ 
ſe til denne Feſt Fal ſtamme fra Frankerig. Hvad Tydſk⸗ 
land angaaer har man blot. Efterretning om at denne 
Feſt er holdt i Staderne ved Rhin, hvoraf man dog ef 

an 
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fan Mutte af den ikke er holdt paa andre Steder. Saa 
almindeligt herſkende imidlertid Narrefeſten ſynes at has 
ve veret, ſaa er den dog hyppigen fordomt og forbudt 

af enkelte Paver, Biſtopper, franſte og ſpanſte Conci— 

lier. Ogſaa Sorbonnen forbød diſſe Feſte 1444. Men 
alle diffe Forbud hidrore fra en Tid da det nye Lyſes 
Daggrye alerede var brude frem. Imidlertid manglede 
Dev ſelv pan denne Tid ei ivrige Forfvarere af Narrefe— 

ſten, af hvilke Cen erklerede at: Narrefeſten var Gud lis 

gefaa hellig og velbehagelig ſom Feften for Marias uber 
ſmittede Fodſel. 

Varſes, en Eunuch, hvis Fædreneland er ube⸗ 
fjende, blev i Forſtningen brugt ved Keiſer Juſtinian 
den iſtes Hof til ſaadanne Forretninger, hvortil man 
pleiede at bruge hans Lige. Ved fine Talenter indfmige 
vede han fig ſaaledes hos Keiſeren, at denne giecde ham 
fil Kammerherre og keiſerlig Privatſtatmeſter. J Aas 
ret 533 biev ban ſtillet i Spidſen af et Corps, der ſtul— 
de underſtstte Overfeldtherren Beliſarius + Italien til 
Oſtgothernes Fordrivelſe. Men Uenighed, der opfom . 
imellem ham og Beliſgrius, foranledigede hans Tilbas 
gekaldelſe. Imidlertid blev han pad nye ſendt til Ita⸗ 
lien 552 for at ſtandſe den gothiffe Konge Totila—. 
Han erobrede Rom, efterat have flaget Totila. Med 
lige Held overvandt han Tejag, ſom Gotherne ef— 
for Totila havde valgt tilderes Konge, ved Foden af 
Veſuv 553 og næfte Aars Forear Alemannernes Anfo—⸗ 
rer Buccellinus, — Efterat Narſes paa denne Maade 

havde overvundet Gotherne og naſten gandſte renſet 
Italien fra andre med dem forbundne Barbarer, erholdt 
han Statholderſkabet over dette Land, ſom han foreftod 
i 15 Aar. Y det han føgte vaa alleMaader at berige 
den offentlige Skat, vakte han Misfornoielſe i fin Pros 
vinds, der bragte fine Klager ved Seit ele fra Rom 
for Keiſer Juftin den 2dens Throne. Narſes ſtal i 
haanlige Udtryk være bleven afſat fra fit StatholderÆab 
og hevnede fig paa det keiſerlige Hof derved, at han ind⸗ 
kaldte Longobarderne under deres Konge Alboin i 
Stalien, Dog have nogle Skribentere og iſer Muratos 
mi tvivlet om og Narſes virkeligt har havt Deel i Lone 
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gobardernes Indfald. Efter ſin Afſattelſe opholdt han 
fig i Neapel og Rom og døde i en høi Alder i Aa⸗ 
ret 567. . . Ø 

Varuszewicz (Adam Stanislaus) lige udmærket 
fom Digter og Hiſtoriker i Polens Literærhiftorie, var 
født den 20de Oct. 1733 af en gammel Familie i Lits 
thauen, gif 1748 ind i Jeſuiterordenen, og blev, efrer 
fin Tilbagekomſt fra en Reife igjennem Tydſtland, Frans 
kerig og Italien Forſtander ved. Jeſuitetnes Collegium 
nobilium i Warſchau. Efter Ordenens Oshævelfe overs 
drog Kongen, der havde lagt Marke til hans fortrinlige 
Talenter, Gam i Aaret 1773 at; fætte alt paa Papiret 
hvad der angik Polens førfte Delingsunderhandlinger. 

Dette Arbeid, hvoraf Inter ev udkommet trykt, fandt 
faadant Bifald hos Kongen at denne opmuntrede ham til 
en fuldſtendig Polens Hiftorie, og underftørtede ham 
paa det Agsimodiafte vrd Udfsrelſen. Denne Hiſtorie 
Gistorya Narodu Polskiego od poczatku Chres- 
cianstwa 2,7de Deel, Warſchau 178041786 ſtor 

Octav og ſammeſteds 1803 på 1804 ftor Oct.) begynder 
med Mieczyslaw zfteog indeholder Piaſternes Regſering. 
Den førfte Deel, beſtemt for Polens uviſſe tidligſte His 
ſtorie, ſom han vilde levere ved Verkets Slurning form ei 
ud.” Dette med ſtarpſindig Critik udhredt Læsning, og i 
en kort, jevn efter Tacitus dannet Stiil udtorte Vark, er det 

vigtigſte, ſom nogenſinde er udkommet i Polens Hiſtorie 
og et Meſterſtykke i den polſke Literatur. Desverre er 

Det langtfra et fuldført. Han efterlod en Samling af 
Materialier til dette Verk, fom han havde ſamlet af ofs 

fentlige og Familie-Archiver, i 360 Bind. Den er ords 

net efter de enkelte Kongers Regjeringsaar, og findes nu 

hos den berømte Thadaus af Czaky, Forfatter af et fors 

fræffeligt Verk om de lithauiſte Love, ſom, vil forcfætte 

Naruszewicz's Hiftorie. Gom Digter udmærkede Na— 

ruszewiez fig hoiſt prifeligt i flere Arter, iſer fanåt hans 

Idyller ſtort Bifald. (Hans Digte under Titel af; 
Wersze rozne, Warſchau 1804. Proſaiſt Overfæte 

telſe af enkelte Stykker deraf i polſte Bibliothek 2det og 

ste Hefte). Desuden har man af ham en polſt Overs. 

ig 
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telfe af Tacitus i 4 Bind, hvori han ef alene meget rigs 
tigt har fattet Originalens Aand, men og heldigen efter— 
ligner Stilens kraftige Korthed til Beundring; den 
litthauiſte Feldtherre JohCarl Chodkiewiczs Levnet 
(Warſchau 1805 TI, 8); Tauryka eller Tatarernes 
Hiſtorie og flere andre Verker. Han dode af Grem— 
melſe over fir ulykkelige Fedrenenelands Skjebne den 
gde Juli 1796 i fit 63de Aar og blev almindelige 
beklaget for fin ædle og menneſtekjerlige Characteer. 

/ , 

Varwa, en befjendt Handelsſtad i Gouvernemens 
tet Ingermanland ved Kloden Narwa, har omtrent 
3000 Indb., Ruffer, Svenffe og Tydſke, hvis Næs 
ringsveie ifær ere Handel og Fabrikker. Byen ſelv 
mangler Havn, men de ftærfeft ladede Skibe kunne læge 
ge op ad Floden Narwa og ligge t Sikkerhed lige uten 
for Byen. J Aaret T700 forfaldt her et markeligt 
Slag, hvori den fvenffe Konge Carl den 12te med 

8000 Mand flog 67000 Ruſſer; desuagtet bemægtiges 
de Peter den fore fig Narwa ei længe efter, og fiden 
Freden i Nyſtad 1727 hav den tilhørt Rusland. 

Vaſſau (Huſene). Huſſet Mſſau er eet af de 
ældfte og tillige beromteſte af alle europæiffe Fyrſtehuſe. 
Det gav manget Land dets Regent, mangen feirende 
Hær fin Anfører og mangen Fyrfte fin Gemalinde. 
Dynaſtiet Naſſaus forſte Oprindelſe taber fig i Fortidens 
Morke. Adſkillige af ſammes fortrinligſte Hiſtorieſkri— 
vere antage, at Otto, Herre til Laurenbarg, Conrad 
Iſtes Broder, er dets Stamfader. Xldre Hiſtoriogra— 
pher tale omen Grev Adolph af Naſſau, der døde i Aa⸗ 
ret 703. Ved Grev Ottos Giftermaal blev Grevſka— 
bet Geldern og Zuͤtphen forenede med Naſſau. Hemik 
Dives (den rige) ftiftede to Linier ved art dele fine Lande 
imellem fine to Sønner Walram og Otto 1253. Af 
den walramſke Familie blev Walrams Søn Adolph ved 

Rudolph 1fteg Død 129% tydſk Keiſer. Der havde 
været 9 Maaneders Ynterregnum. da Churfyrſterne med 
et ſtort Følge begave fig til Frankfurt og Dagen beftems 
tes til der nye Keiſervalg. Churfyrften af Mainz en 
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flin flog Mand var ſtemt for Adolph, Greve af Mads 
ſau, men holdet fin Mening faa hemmeligt, at Ingen 

” anede famme, og bragte det ved fin Snildhed faa vidt, at 
ſamtlige Churfyrſter lovede at følge hans Mening og vælge 
den til Keiſer, ſom han anfaae for den verdigſte. Da 
de nu vare forfamlede til Valget Fod han op og udraabte: 
„Leve Grev Adolph af Naſſau vor retmasſigt udvalgte 
Keiſer og Herrel“ Beſtyrtelſen var almindelig og Me⸗ 
ningerne om dette Valgs Retmasſighed deeltes; imidler⸗ 
tid yftrede ingen fin Utilfredshed, . Adolph-var og blev 
romerſt Keifer, og alle; felv Hertug Albrecht af Oſter⸗ 

rig, Keiſer Rudolphs Søn, hyldede Gam. Paa en i 

— 

Mainz 1297 holden Rigsdag blev ban afſat og Hertug 
Albrecht af Oſterrig valgtes i hans Sted. Dog lod 
Adolph fig et Keiferværdigheden fratage. Han ſtillede 
fig i Spidſen af den ham tro blevne Hær og rykkede frem 
indtil Oppenheim. Albrecht tog fin Stilling ved Kloftez 

ret Roſenthal. Den 2den Juli 1298 kom det fil Sfag 
imellem dem ved Flæffen: Gellheim. Adolph ſeirede; 

men Albrecht famlede igjen fit. adfpredte Rytterie og 

Fræfningen fornyedes med fordoblet Raferie, - Adolph 

' Blev kaſtet af Heſten · De, der fane ham falde, . holde 
Ham for død, men hurtigt fvingede Gan fig paa en anden 

Heſt, kaſtede, for defto ſikkrere at Fjendes, fin; Hjelm fra 

fig, bragte ſin vigende Har igien i Orden, trængte frem 
med det Forfæt af opføge og fælde Albrecht ogs tilraabre 

ham, da han fif Pie pan ham: „Du fkal ci undflippe 
mig: her aftreder du mig mit Keiſerdom.“ Albrecht 
fvarede : „Det er i Guds Haand!” og i ſamme Dieblik 

faldt Adolph for Albrechts Sværd. Han ſank af Heſten, 

blev omringet og nedſablet meb mange Hug. Han blev 

begraven i Kloſteret Roſenkhal, fordi Albrecht ei vilde at 

han fEulde biſettes i Speyer hos de andre Keiſere. Si— 

» Den blev dog hang Liig af Keiſer Henrik 7de bragt derhen 

va fik Plads ved Siden af Albrechts Liigkiſte. Paa 

Valpladſen blev opreiſt ham et Minde med den IndfÉrifes 
Adolphus a Nassau Rom. R. interficitur apud 

Gellinheim. San efterlod fem Sønner, hvis Efter—⸗ 
kommere ſtiftede adffillige Linter, hvoraf Maſſau Uſin— 

gen endnu er. til. Den Naſſau ſaarbruͤckſte Linie uddode 

n 
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1797. Den Ottofke Linie. Grev Otto af Naſſau, den 
yngſte Søn af Henrik den rige erholdt ved Faderens Der 
ling Herſtaberne Dillenburg, Beilſtein, Herbarn og Sie— 
gen. Staben Naſſau ſtulde være fælleds for begge. Brod— 
rene, Walram og Otto.” Den fidftes Sonneſon Otto 
den anden blev Stamfader for den dillenburgſte Linie. 
Dens Beſiddelſer udvidedes ſiden ved Eiendomme i Ne— 
derlandene, ſaavelſom ved Oraniens Forbindelſe med Pade 
fan. Furſtendommet Orange (Oranien) ligger i den 
forrige franffe Provinds Dauphiné og er fire Mile langt 
og tre Mile bredt, Cen af dette Lands aldre Beſiddere 
Wilhelm kaldte fig forſt: Af Guds Baade Fyrſte af Oras 
nien. Cen af hans Efterkommere Philibert af Chaton 
døde uden Børn 153£ og indfatte Grev Renatus af 
Naſſau, en Søn af hans Søfter Claudia, til Arving af 
ſin Efterladenſtab, fornemmeligt Fyrſtendommet Oranis 
en. Men Renatus faldt, før han: blev. formælet Aar 
1544 ved Beleiringen af St. Denys. Han havde i Fors 
veien beſtemt fin Fætter, Wilhelm 1ſte (en San af Grev 
Wilhelm af Naſſau⸗Dillenburg) til Arving af Fyrſtendom⸗ 
met Oranien og alle fine ovrige Godſer, dog kom han 
førft i rolig Beſiddelſe af denne Arv 1570. Dog blev 
Souverainiteten ført ſikkret Huſet Naſſau 17598. ved 
Tractat i Vervins og ſiden i Fredene til Nimwegen 
(1678) og til Ryswick (1697). Wilhelm 1fte deelte 
de naſſauiſte Lande med ſin Broder Johan, og beholde 
felv hvad hans Forfædre af den ottoſte Linie beſad i Nes 
derlandene, hvilken han forøgede ved fit Giftermaal med 
Anna, en Datter af Grev Marimilian Egmont. Johan 
fif Naſſau, Dillenburg, Herborn, Siegen og Dietz. Bil: 
helm rfte (fee denne Art.) blev myrdet 1584 af Balthar 
far Gerhard. Han efterlod fre Sønner: Philip Bil 
hjelm, Greve af Buren, der blev opfnappet af Spanier⸗ 
ne, da han 17567. ſtuderede i Lowen, førft efter 18 ar 
igjen blev fat i Frihed og døde 1619; Moritz, der fulgs 
te fin Fader i Statholderſkabet over Nederlandene, fors 
øgede fin Fedrenearv med Grevſkabet Moeurs og døde 
ugift 1625. Fraen udenfor ÆgrefFab avler Søn Lud— 
vig. nedſtammede Herrerne af Leck, af Odyck og af Ower⸗ 

kerke, hvilke med keiſerlig Tilladelfe have kaldt fig. Gre— u 
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ver af Naſſau. Wilhelm Tftes tredie Son Frederik 
Henrik paatog fig efter fin Broders Død Statholderſka⸗ 
bet og døde i Aaret 1647. "Ham fulgte hans Søn Qils 
hjelm 2den, under hvem Kongen af Spanien i den weſt⸗ 
phalſte Fred maatte erkjende Nederlandene for frie; deris 
mod plagedes Landet af indvortes Urolighed, da han 
tvagtede efter en mere udvidet Magt; hans pludfelige 
Ded u6 50 foranledigede der Rygte, at hans Fiender havs 
de forgivet ham. " Otte Daae efter hans Dod fødte hang 
Gemalinde, den engelſte Kong Carl iſtes Datter, en 
Søn Wilhelm (3die). Republiken Holland troede, at 
Statholderſkabet havde tiltaget fig en alt for ſterk Magt, 
hvorfor Republifen 165 1 afſtaffede ſamme og forpligtes 
ie fig tilei mere af indføre den. Men i Krigen mod 
Ludvig 14de bevirfede det oraniffe Huſes Venner at 
Statholderſkabet igjen fornyedes i Wilhelm den 3 dieg 
Perſon 1672. Han anførte derpaa Armeen, fægtede 
med forffjellig Lykke, indtil Freden i, Nimwegen kom 
iftand 1679. Den engelſke Konge Jacob 2den, Wil⸗ 

helms Svigerfader, gjorde fig forhadt i England ved fin 
Iver for den catholſte Religion. Heraf benyttede, Wils 
helm fig. Jan havde et ſtort Partie i England, landede 
der, fortrængte Jacob 2den og beſteeg den engellfe Thros 
ne 1689. Efter en otteaarig Krig mod Franferig og 
Jacob den 2dens Tilhængere fluttede$ Freden til Rysse 
wick, hvori Wilhelm erfjendtes for Englands Konge og 
fik fin Fedreneeiendom Orange tilbage. I Aaret 1702 
døde Wilhelm 3die og med ham uddøede det oprindelige 
oraniſte Huus. Ved et af ham aferede 1695 oprettet 
Teſtamente var den daværende Statholder i Friesland, 
Johan Wilhelm Frifo af Naſſau-Dietz, udnævne ril 
Enearving af alle hans Lehn: og Allodialgodſer, men ban 
druknede i Aaret 1711 i MardycÉ, paa fin Reiſe fra Ar⸗ 
meen til Haag. Hans, førft efter hans Død fødte Søn 
Wilhelm Carl Henrik Fvifo blev 17722 valgt til Stathol⸗ 
der af Landſtabet Twente og Drente, Provindſen Gels 

dern og Litfdjen, og i Aaret 1728 af Over-Yſſel, Grøs 

ningen og Omeland. Da det hollandffe Flandern 1747 
truedes af de fremtrængende Franſkmand blev han forſt 
af Provindfen' Seeland udnævnt til Statholder, or 

* 
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miraleg General ⸗Capitain, hvilket Exempel de øvrige 
Provindſer fulgte, overdrog ham Arveſtaͤtholderſkabet 
og [ode endog hang qvindelige Afkom deeltage i denne 
BVærdighedé Forrettigheder. For at Fjende denne Fyr— 

ſtes Familieforbindelfe med Wilhelm den iſtes Efterkom— 
mere ev det nødvendigt at gaae noget tilbage t Tidens 
Wilhelm den 1fteg yngre Broder Johan efterlod ved fin 
Ded 1606 fem Sønner, hvoraf hver ff en Deel af Fa⸗ 
derené Lande, Da den ældfte Wilhelm Ludvig dode, 
deelte hans fire Brødre hang Befiddelfer og ftifrede fire 
Linier, nemlig Johan den naſſau⸗ſtegenſte, Georg den 
naſſau- dillenburgſte, Ernſt Cafimir den naffau:diesife 
og Johan Ludvig den naſſau-hadamarſke. Den ſidſte 
erholdt 1648, de tre førfte 1654 den fyrftelige VWærdigs 
hed. 1) Naſſau⸗-ſiegenſt Linie. Johan efterlod fig 
8 Sønner, blandt hvile han havde i Sinde at dele fin 
lille Stat. Men hang ældfte Søn Johan brev paa For⸗ 
ftefødfelsretten, foranledigede derved en langvarig Pros 
ces, afkjobte Brødrene deres Rettigheder og Fordringer 
og gik derpaa over til den catholſte Religion. Med 
hans Sonneſon, Wilhelm Hyacinth, der for fler Beſtyrel⸗ 
fe maatte forlade fit Land ifølge det keiſerlige Rigshof— 
raads Dom, uddøde denne Linie 1743, hvis Lande bles 
ve tagne i Beſiddelſe af den naſſau dietziſte eller oraniſke 
Linie. — Den ovennævnte Grev Johans tredie Broder 
Johan Mori tjenre Hollenderne fra Aaret 1636 til 
1644 i Brafilien, hvorved ban erholdt Tilnavnet Ames 
rikanus. Han døde ſom brandenburgſt Statholder i det 
Cleviſke og Weftphalffe 1679. 2) Den naſſau⸗dillen⸗ 
burgfte Linie, der ftiftedes af Grev. Georg, uddøde 
1739 med Fyrſt Chriſtian; og en Sidelinie, den naſſau—⸗ 
dillenburg-ſchaumburgſke, friftet af Georgs Sonneſon 
Adolph, uddøde 1676. 3) Den naſſau⸗dietziſte Linie. 
Stifteren af denne Linie, ſom endnu er til, Ernſt Caſi⸗ 
mit, var Statholder i Friisland og fandt 1632 fin Død 
for Ruremont; ſamme Skſebne bavde hans Søn Henrik 
Cafimir for Huff 1640. Ham fulgte hang Broder 
Wilhelm Frederik, der ligeledes var Statholder i Fries— 
land og omkom ved Forſog meden Diftol 1664, Wil⸗ 

G 
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helm Frederiks Søn Henrik Caſimir, var Fader til den 
alerede omtalte Fyrfte af NaſſauDietz Johan Wilhelm 
Friſo, Arveſtatholder i Friesland. Dennes Søn il: 
helm 4de Car! Henrik Frifo, lod fig i Følge et Forlig med 
ben fidfte Fyrſte af Naſſau-Siegen, hylde 1742-41, Dil⸗ 
lenburg og Siegen. Wilhelm den 4des Son, Wilhelm— 

N 

ste, blev indviklet i en Krig med England, hvorfor Hol⸗ 
lænderne i: Januar 1782 maatte træffe deres Tropes 
per ud af Barrierepladſene og fløife ſammes Faſtnings⸗ 
verker. Imidlertid bleve alerede Fredspreliminarierne 
undertegnede den 2den Sept. 1783 mellem England og 
Holland i Paris og Negapatnam aftraadt i den» ligeledes 
i Paris, futtede Definitivfred den 2ode Mai 1784. 
Samme Var fane Holland fig indviklet i Stridigheder 
med den tydſte Keiſer, der endtes ved en i Fontainebleau 
den 8de Nov, 1785 undertegnet Tractat, hvorved 
Scheldens Spærring tilſtodes- I Sept. ſamme Aar berge 
vede man Arveſtatholderen Commandoen i Haag, hvor—⸗ 
ved han fandt fig foranlediget at begive fig til Geldern« 
Den rode Nov. fluttede de forenede Nederlandes Pros 
vindſer en Alliancetractat med) Franferig, og i Sept. 
1797 trængte Preuſſerne ind i Holland og indſatte Ar⸗ 
veftarholderen, Kongen af Preuſſens Svoger., i fine fors 
rige Rettigheder, Da der i Marts 1793 fluttedes en 
Alliancetractat i Landon mellem Oſterrig og det tydſte 
Rige, Preuſſen, Storbrittanien, Spanien, Portugal, 
Neapel, Kirkeſtaten og Sardinien imod Frankerig, tog 
ogſaa Holland Deel i dette Forbund, og forbandt fig fis 
den noiere med England og Preuſſen den 19de April 
1794 ved en i Haag undertegnet Subſidietractat. Men 
aferede den 26de ſamme Maaned og Aar trængte den 
franffe General Pidegru ind i Veſtflandern, rykkede den 
17de Jan 1795 ind i Utrecht åg io Dage derpaa i Ams 
ſterdam, hvorved han tvang Arveſtatholderen til af nede 
lægge fin Værdighed og flygte til England, Den 26de i 
ſamme Maaned blev den gamle hollandffe "Conftitutiort 
ophævet, og den 16de Mai flutiedes Fred med Franferig 
i Haag hvorved Arveſtatholderſkabet afſkaffedes, en Of» 
og Defenfivalliance blev indgaget mellem Frankerig og 
Hohand, hollandſt Flandern, Maſtricht og Venlo afftos 

* 
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Des til Frankerig og en falleds Skibsfart tilſtobes paa 
Rhin, Maas og Schelde. — Den z4de Mai 1802 
bragtes en Convention iſtand mellem Frankerig og Huſet 
Oranien, hvorefter dette frafagde ſig Statholderſtabet og. 
ærholdt til Erſtatning Fuida og Corvey. Den yde Aprib 
1806 dede Wilhelm 5:e.og efterlod en Søn, Wilhelm. 
Huſet Oranien havde endnu ſtedſe fine Venner i Holland. 
J Febr.1813 opdagedes der en hemmelig Sammenfværs 
gelfe. En penſtoneret Capitain ved Navn Maas fod é 
Spidſen for ſamme. En vig Thomas de Longh, en 
Vert ved Navn Valentin, Brigaderen Ihle, Klobman⸗ 
den Verſchur, den jødiffe Læge Lemon og Fredsbetjenten 
Fallee toge Deel i famme. Den t2te i førnævnte Maas" 
ned fEulde Tegnet gives til Usbbrud ved Antendelſen af 
Amſterdams Aſſiſtentshuus. Hemmeligheden blev fors 
raadet, en Militarcommiſſion nedſat til ſammes Unders 
ſogelſe, og af denne kiendtes for Ret, at Maas og de 
Longh vare dodsſtyldige og deres Godſer ſtulde inddras 
ges, Valentin og Ihle dømtes til femaarig Fængfelge 
[traf og en Mulct af 2000 Franker, Verſchur og Lemon 
til toaarig Fængfelsftraf og en Mulet af 500 Franker. 
Faller blev frifjendt og erklæret for uſtyldig. Den 

16de Nov. 1813 rømmede de granfte Holland, den 
18de organiferedes en proviſoriſt holland Regjeringse 

commiſſion og alerede den Zzote ſamme Maaned: form 
Prindſen af Oranien fra England til Haag og holdt den 
aden Dec. fit højtidelige Indtog i Amſterdam. Naſte 
"Dag blev han under Navn af Wilhelm Ifte proclameret 
ſom ſouverain Fyrſte af de forenede Nederlande, ſom efs 
terat Belgien var lagt dertil ophsiedes til et Kongerige 
(a1de Juli 1814). 4) Naſſau-hadamarſt Linie, 
Stifteren af denne Linie, Johan Ludvig, gif over til 
den cathoffe Religion, erhvervede fig herved Kei⸗ 
fer Ferdinand 2dens og 3dies Maade, ſluttede ſom 
keiſerlig Plenipotentiarius den muͤnſterſte Fred og ers 
Holde derfor en Rigsfyrftes Værdighed. Med hang 
Sonneſon Frants Alexander uddode denne Linie den be: 
Mai 1711, 

J—— G&G 2 
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Vaſſau (Hertugdommet) indbefatter omtrent 120 
Qvadratmile med 280,000 Indb. og 1,760,000 Gyl⸗ 
dens Indkomſter. De famtlige naffauiffe Lande udgjøs 
re nu en forenet ſoeuverain Stat under Navn af Hertug⸗ 
dommet Naſſau. De naſſauiſte Lande have i de ſidſte 
Tider lidt ſtore Forandringer. - Ved Freden til Lunevile 
le mifede Naſſau-Uſingen den hele ſaarbrückſte Arv (20 
D Mile), hvorfor det dog fif Skadeslsshoſdelſe (30 PJ 
Mile). Ligeledes tabte Naſſau⸗Weilburg 8 Mile 
og erholdt ri Etſtatning 16 TC] Mile. Senere gjorde 
De nogle, ſtſondt et betydelige Afſtaagelſer til Frankerig 
og Berg. Ved Tiltrædelfen til Rhinforbundet erholdt 
Fyrſten af Ufingen fom Senior for Huſet Naſſau, den 
hertugelige Verdighed, og famtlige naſſauiſte Lande blee 
ve erklarede for et ſouveraint forenet og udelefigt Hertuge 
dom, bvorover begge Fyrſter (Ufingen og Weilburg) rer 
gierede. Tillige forøgedes Hertugdommet med 31 OD 
Mie. J Aaret 1853 forlod Hertugdommet Naſſau 
Rhinforbundet, og den 31te Mai 1815 fluttede begge 
Huſe er Grendſereguleringsforlig, ifølge hvilket Naſſau 
byttede adſtillige Laude med Preuſſen. J Aaret 1815 
tiltraadde begge de naſſauiſke Fyrſter det tyde Forbund. 
Den 24de Marts 18:6 døde Hertugen af Naſſau⸗Usſin⸗ 
gen Frederik Auguſt. De ſamtlige naſſauiſte Lande kom 
Derpan til hang Arving, den nærværende Hertug Wil⸗ 
helm (Sorg Auguſt Henrik Belgicus), født den” 14de 
Juni 1792. Hertugen har i Falledeſkab med Braun⸗ 
ſchweig den 13de Plads i den tydſke Forbundsforſamling, 
men fører in Plenum to Stemmer, Militéret udgjor 
3000 Mand; ſom Contingent ſtiller Naſſau 1080 
Mand. 

VNaſtrond kaldtes i den gamle nordiſte Gudelære 
det Sied, hvorhen de Onde Fulde komme efter Ragna— 
rokr. Det varen vidtløftig Bygning med en Port imod 
Norden, der var bygger af lutter Slanger, hvis Hover 
der vendte indad og udſpyede Gift, ſom ſamlede fig til 
en ſtor giftig Flod, hvori Mordere, Meenedere og de, 
fom havde forført andres Koner, fvømmede omkring uns 
der ſtrakkelige Piindler, Paa st andet Sted bleve be 
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Onde piinte af en fæl Ulv, og diſſe Plinsler varede 

Nat. — betegner man ved Order 
Mat det Tidsrum fra Solens Nedgang til dens Opgang, 
i hvilken Tid Jorden ei oplyſes af hiint Legeme. Tiden 
imillem Solens Ned" og Opgang er ſom bekſendt meget 
forffjellig paa de forſtjellige Aarstider i de forÆjellige 
Lande, hvilket kommer af Jordens forſtſellige Stilling 
imod Solen, Under Linien herſter beſtandig Jevndogn, 
faa af Dagen varer tolv Timer og Natten ligefaa længe. 
Derimod ———— Ecliptikens Skraohed en ulige 
Længde af Netter og Dage mellem Polerne og NRquator. 
Her indtræffer Jevndøgn fun to Gange om Aaret nemlig 
den 21ide Marté og 23 Sept. Den angſte og korteſte 
Mat indtræffer ved Solhvervstiden den 21de Juni og 
den 21de Der. Forſkjelligheden af Natternes Længde er 
faa meget ftørre, jo nærmere er Sted ligger Polerne. 
Indenfor Polarkredſene gives der engang om Waret ent 
Dag uden Nat og engang Nat tiden Dag. Under Por 
lerne felv herſter en Nat af et halve Aar, hvorpaa følger 
en Dag af et halvt Aar. Den usiagtige aftronomiffe 
Begyndelſe retter fig efter det Bieblik, da den ſynlige 
Solſkive ſynker under Horiſonten, da ſom befjendt er ope 

tiſt Bedragerie viſer Solen endnu ved Horiſonten, maar 
den alerede er gaget ned. Tusmsrket udgjør. Overgane 
gen imellem Nat og Dag. —8 

Natſtyrker ere Malerier eller Tegninger, hvori 
Scenen ei oplyſes af Solen eller det ſadvanlige Dagslys, 
men af Maanen eller e£ funfigt Lys ſom Kafler 2c. Et 
faadant Natſtykke udfordrer en egen Kunſt, ifær fordt 
alle Farver falde bort i det, da deres egentlige Stemning 
hidrører af Dagslyſet, og Farven for Storſtedelen retter 
fig efter den Materies Beſtaffenhed, hvorved. det bræne 
dende Lys underholdes. Blandt alle de Natſtykker vi 
have er det berømtefie af Correggio, fortrinsviis befjende 
under Navn af atten: Blandt de tydſke Malere, der 
have forfærdiget Natſtykker, gjør Man meeſt af Gort. 

fried Schalken. 
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Nation. Nationalitet Zationalcharacteer. 
Naturen frembringer mangehaande Forſtſelligheder blandt 
Menneſten⸗, ſom forſt erkſendes ved hoiere opnaget Cul⸗ 
tur og ſtedſe friere uddannes. Hertil hører og. VNatio⸗ 
nalitet eller Menneſkets Levriet under en Nations Gorm 

røg Egenſtab, hvoraf Nationalcharacteren fremgaaer, 
fom er den ien Nations Liv og Hiſtorie uddannede Eien— 
dommelighed ved famme,…hvilfen vi iagttage i viffe overs 
censſtemmende og uvilkaarligt tilbagevendende Yttringer 
af dens Lemmer. Men Nationalitetens Beſtanddele 
eller det ſom udgjør Grunden til Nationaliteten er det 
forÆjellige Jordegne boende Menneſkers lige Nedſtam⸗ 
melſe oa Sprog; derfor fan man og beſkrive Nation, 
fom en ved lige Nebſtammelſe og Sprog udmarket Deel 
af den Jorden beboende Menneffehed. Saaledes betrags 
tet er Menneſtehed den Idee ſom omſlynger alle Natios 
ner, oq Nationaliteten Fulde fun viſe ſig ſoam Menneſte⸗ 
hedens Form 2: ſom individuel beſtemt, eiendomme— 
lig Menneſtehedscharacteer. Åvorledes nu Nedſtam⸗ 
melſe og Sprog fornemmeligt funne være, Grunden, til 
faa fore Forſtſelligheder fan alerede fees af følgende Ane 
tydninger. Det er Nedſtammelſen, fom i Forbindelfe 
med egne Climater og Jordegne, hvori den tilvorende 
Menneffemængde udbredede fig, der fornemmeligt bevirker 
gir egen Legemsdannelſe. Den ſidſte vifer fig fon noget 
Almindeligt ten Nations Famtieligheder f. Er. i Na— 
tionatphyſtognomierne . Denne Dannelſens Egenhed 
ſtager igjen i Korbindelfe med Menneſkenes ſaerdeles 
Forhold ril Naturen, med færegne Tilboieligheder, her⸗ 
ffende Temperamenter ꝛc. Fornemmelig vigtig er Inds 
flydelfen paa Sprogorganerne, uden hvis Korfejellig hes 
der hot Menneffene flere Sprog et vilde være mulige. 
Desuagtet vilde det være urimeligt at udlede denne 
Sprogenes Forffjellighed blot af der Udvortes og ei fore 

nemmeligt af de ved Redſtammelſe og. falleds Opholds⸗ 

ſted forenede Menneffers indvortes Samlivs Ciendome 
melighed, der udvikler fig af Tidens og Rummets Fors 
fejelligheder, Thi ligeſom det Indvortes og Udvortes 
overaft ftaaer i Vexelvirkning, faa maa ligeſaavel 
Sprogorganernes falleds og forſkjellige Dannelſe og den 
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hermed i naturlig Forbindelſe ſtagagende Horelſes, ſom 

Den fålleds og fo: fEjellige Retning, hvilken Tanken, Fo⸗ 

len og Begieren tager, yttre en umisfjendelig Indfly⸗ 

delſe paa diſſe Taleelementers Forbindelfe til et fælleds 
Betegningsſyſtem af det indvortes og udvortes Liv. Det 

er altfag fornemmeligt Sproget, der forbinder en Ras - 

tiong Lemmer og Æjelner bem fra andre Nationer; "thi 

Sproget, ifær i Ordenes Aſſociation med Begreber og i 

de famme eiendommelige Love for Orddannelſen og Ord⸗ 

foiningen ſaavelſom i de brugelige Talemaader ophoies 

een i ſamme herſtende Tenke⸗ og Folemaade til Regel. 

SY Sproget meddeles det Woleſte, og ligeſem Videnſkab, 
Poeſte, Haandvarker og. Privatliv danne deres Sprog, 
forſkjelligt ved Begrebets eller Betragtningens Herrer 
dom, faa beſtemmer igſen Sproget den Lærdes, Kunſtne⸗ 
rené og Forretningémandens Tænfen og-Tragten paa fors 
ſtjellig Maade og meeft uvilkaarligt. Bette. er og alse 
mindeligt fremfat t vor Tid i den Sætning: Sproget et 
et Folks Nationaleiendom og Nationalhelligdom, og 
det, ſom paa det Inderligſte forbinder alle fammes Mede 

. lemmer... Her maa dog bemærfeg, at Begrebene om 
Folk og Nation ofte forvexles. Thi om man ved. Folk et 
overhovedet forftaaer en ubeſtemt Menneſtemaſſe cller en 
Forening af flere Familier, faa falder Begrebet Folk dog 
ei ſammen med Begrebet Nation. Thi ei ftedfe beſtaaer 
et Folk af cen Nation, ligefom heller ikke cen Nation 
altid danner et Folk. Begrebet om Folk i indffrænfet 
Fo: ffand tyder nemlig hen paa en Star, hvilfen (ſom 
den preusſiſke) ligeſaavel fan indbefatte flere Nationer, 
ſom een Nation (f. Ex. den tydffe) fan omfatte flere Folk 

eller Skater. Det er ifær heldigt for en Nation, naar 
den, ſom den franffe, fun danner cen Stat, følgeligen 
fun eet Folk, ſom forenet under een Forfatning og Overs 
herredom, ftærft og fraftigt fan modftaae enhver udvor— 
tes Fiende. Da vil og dens Nationalch aracteer og Mas 
tionafære yttre fig faftere og mere beſtemt uden at udflete 
tes, eller fvæffes ved Delinger og indvortes Gnidninger 
mellem Medlemmerne. Det fidfte ev endog Aarſagen, 
hvorfor man aldeles har frafjendt en Nation Na— 
tionalcharacteer; ſtjondt, ſom man feer af det. Foregaas 
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ende, en Nation, hvor denne virkeligt exiſterer, ei fan 
tænfes uden famme; fun yttret den fig meer eller mindre 
tydeligt. JFaen Nations Tilværelfe ſynes fun fuldkom— 
men fiffret ved Statseenhed, Nationaldyd og Religion. 
Om Nationaldaracteren er det endnu vigtigt at anføre, 
hvilken Indflydelſe den hav paa Individuet eller hvorledes 
den forholder fig til Individualiteten, og hvorledes man 
derefter maa opfatte den. Hvad der Forſte angager, fag 
er Nationalcharacteren ef noget fom faa nødvendigt paar 
trænger fia Yndividuet, at ei ct Individ ved fin Retning, 
fulde kunne virke mere cfler mindre imod den, Derfor 
gives der og Individuer af forſtjelltge Nationer, der ligs - 
ne hverandre i Nationaltræf fom Lemmer af cen Nation. 
Meeſt virfer Nationalcharactertn paa dem, der ei ere fig 
ſamme bevidſt, følgeligen vaa den kraftige og ufordærven 
de Mafre af Folket, ſom (hvis ei ſelſtabelig Cultur et 
MNatisnafcharacterens Hovedſide) ei ved ſelſtabelige 
Forhold har afflebet fin Nations kraftige Characteer. 
Deraf følger altfaa det Ander, af man maa føge der Wd⸗ 

. Te ved Nationalcharacteren hos det mere kraftige og ufors 
dærvede Folk, men dens Sfyggefider blandt de høiere 
Stender. Men, da en Nation ei blot beſtager af alle 
dené famtidige men og af dené efter hverandre levende 
Medlemmer, og enhver Characteer, altſaa og National⸗ 
characteren eller den færdeleg Retning og Indwidualitet, 
Hvijfen en Nation fom et Heelt vifer, og hvorved den lis 
gefaavel forbinder fine Medlemmer, ſom fEjelner fig fra 
andre Nationer, lidt efter lidt udvikler fig 1 Mationens 
Liv, faa maa den, der vif udvifle en Nations Characs 
teer fjende dens Fortid og Nutid. J fidfte Tilfælde er 

det førft fuldkommen muligt at fEfene de oprindelige Træf 
i Nationalcharacteren fra de afledede, ſaavelſom det Væs 
fentlige fraen Nations tilfældige Yttringer, og hvad der 
eiendommeliat tilhører en Nation, (det Nationale), fra 
det den har tilfelleds med andre. (Om forføjellige MNa⸗ 
tionaldjaracterer, fee Kants pragmatifte Anthropologie 
S. 295). Her bliver endnu ſtedſe det Spørgsmaal til⸗ 
bage, om Mationaldaracteren er noget ſom Naturen 
har gjort af Nationen eller fnarere Noget, ſom Natio— 
nen har gjort af fig felve Thi, om end Nedſtammelſe 
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0 Sprog ere Grundvolden til Nationaliteten, hvilke 
ethvert Medlem modtager uden egen Medvirkning, faa 
fan dog det Givne igſen uddannes og hæves til eiendom— 
melig Skiktelſe. Derfor pleie vi og f. Er. at ſige: Dige 
tere og Philoſopher danne Sproget, Men og her maa 
ben herſtende Verelvirkning mellem Frihed og Naturs 
nodvendighed ei overfees. Hvor der nemlig, hos en eller 
anden Nation freinſtager en ftor Mand, der virker udad 
ved at lære, danne eller herſte og indaander Staten, 
Kunſter og Videnſtaberne pda lang Tid fin udødelige 
"Mand og giver fin Sphæreet nyt Sving.og en faft Nets 
ning, der udvifleg og dannes ſamme forſt af denne Na⸗ 
tion og Nationens Samliv virfer paa en faadan Aand 
(thi hos en Genius findes Modtagelighed og Selvvirk— 
ſomhed i lige Energie) ligefaa Fraftigt ſom den med Fris 
hed griber fin Nations Samliv, banner der eiendomme⸗ 
[iat eder udpræger det fraftigt i gen eller anden Sphære, 
Om ſtore Aander figer man, de. ſtaae over en Nation; 
dette vil ligeſaavel fige: i dem fever og ſamler National⸗ 
fraften fig i eiendommelig Form (Individualitet) og virs 
fer i ſerdeles Sphere; ſom: de Sanne og lede Nationen 
ca beftemme ſaaledes Nationalcharacteren ved deres frie 
Virken. Hvad det førfte angaaer, da finde vi ofte, at 
tit de ftørfte Mander ſelv, hvor det kom an paa, af overe 

vinde det Indſtrenkede ved Nationalcharacteren med 
Henſyn til Veſen eller Form (f. Cr, de franffe og tydſte 
Digtere), ei fave kunnet fornægte deres Nationalitet og 
hyppigen have hyldet ſamme. Ligeledes finde vi pan den 
anden Side Kunſt, Videnſtab og alt det ſande Menneſkeli⸗ 
ge hos en Nation, hvad der griber ind i dens udvortes Liv, 
knyttet til dens originelle anders Opdragelfe, fra hvils 
fe det ligeſom gaaer ud. Her viſer det fig altſaa, hvad 
Friheden gjør af Nationaliteten og hvorledes den virker 

- til Dationaldaracterens Dannelfe, Og ber føder Fris 
hed og Nødvendighed igjen ſammen. Thi en virkelig 
ſtor Mand falde vi den, ſom føger at realifere og gjens 
nemdrive Ideer i givne og felvffabte Forhold med eien⸗ 
dommelig, ualmindelig Energie, Naturen eller Skſebnen 
har arbeidet for ham, han finder Forhold, og hans Plade 
ev ham beftemt af hans Nation, Gvilfen han ei fan vælge, 
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men omfatte ſom fin, ſom beſlegtet med ſig. Ogſaa de 
her givne Forhold og det Eiendommelige i ſin Nation 

opfatter den ſtore Mand med ſtarpt Blik og ide Ideers 
Lys, der beſjele den. Den betragter dem et ſom noget 
Filfældigt og Vilkaarligt, men ſom noget Nodvendigt 
og Wrvardigt; den ſeer i det Givne Nationens Anlæg 
opg Beſtemmelſe, den gjennemføuer, hvad Nationen t 

cen eller anden Kreds fan blive, og leder nu med 
overordentlig Kraft og ved friere Indgriben i de givne 
Forhold, fin Natton i Daad og Virken, med ufravendt 
Blik, til dette Maal. Derfor fyneg en Nation, paa 
en Tid, da ſtore Mænd opftaas ('den, at føre ef hurtigere 
øg mere virkſomt Liv og nærme fig fin Beſtemmelſe i en 
raffere Gang end ellers i i Aarhundreder. Længe vedvarer 
et ſaadant Sving i Nattonallivet, naar Bevageren ct 
ev mere, og der. udvikler fig en Fremtid, . ſom hiin Genie 

us alerede har feer, thifor den udvikler Fortid' og Frems 

"tid fig. Men i denne Udvikling yttrer Nationalcharac⸗ 
feren fig fornemmeligt i den Maſſe, paa hvilfen han ops 

livende virkede. — Af det ovenfor Sagte fan man og 
fee, hvorledes Individuets Dannelfe forholder fig til Na— 

R 

tionaldannelfe og Opdragelſe og denne, til Menneſtehe⸗ 
den. Thi, naar Nationalitet er Menneffeheden, for + - 
ſaavidt den findes hos en Nation i en ſerdeles Form eller 

beſtemt Beſtaffenhed on folgeligen Menneſkeheden ſtal 

vere over eller rettere i Nationaliteten, ſaa maa heller 
ikke Nationalcharacteren gaae faa vidt eller. Optragelfe 
og Dannelfe ville føre den derhen, at den hindrer den frie 
Omgang med Nationerne elfer ſtader Menneſteheden og 
nærer et beſtandigt Had imellem dem. En Nation, der 
paa denne Maade affondrede fig, vilde felv i aandelig 

Forftand blive tilbage og tillukke fig en frie, human Uds 

vikling. Et advarende Exempel fremvifer den ældre Tid 
i den hebrdiſke Nation. Til det modfatte Extrem falder 
Folkedannelſen og Opdragelfen, naar den af foregiven 

Humanitet eftertragter en fvagelig Cosmopolitisme, der 

tit, ſtaanende kaldt Univerfalitet, uden Holding og 

Kraft forener fig med alt Fremmed, hvorved Nationals 

characteren maa forfvinde med. Nationaleenheden. Den 

fande Opdragelſe er derfor Individuets Opdragelfe under 
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den kraftige Nationalitets Form til Menneſkehed. Den 
ev individuel Opdragelſe, får ſaavidt den ei vil tilintet⸗ 

gjøre-den alerede.givne Individualltet, men tage Hen⸗ 
fyn dertil og hæve ſamme til en eiendommelig Menneſte— 
hedsform… Den er Nationalopdragelſe, ſaafremt dette 
feer under Nationeus Characteer, og ſor ſaavidt den 
fornemmeligt ſoger at oplive og vedligeholde National⸗ 
ære og Nationaleenhed uden Had og Forblindelſe. 

VNationaldannelſe. Folleds Eiendommelighed 
iNedftammelfe,. Opholdsſted, Sprog og Sæder paatryk⸗ 
fe Medlemmerne af hver til Nation ſammenvoxen Fores 

ning Præget. af en Jæregen Ratienalitet, hvis Kjendes 
mærfer pleie at udflectes i den Grad, &amqvemmet med 
andre Nationer gjør — mere frie oo Cultu⸗ 
rens gremgang.tilrgen Humanitet vets former mildes 
re oa mere ide alſte.g Ligeſaa lidet fom det. fan falde en 
fornuftig Opdrager ind førft at ville danne. et Barn. til 
den Individualitet, hvormed det er føde, ligefan lidet 
men Nationaliteten, der hos en. beel Nation er det fams 
me ſom Individualiteten hos den. enkelte, gjores rif 
Maagalet for. den hele Nationaldannelſe; thi, naar Dan⸗ 
nelſe overhovedet er en henſigtsmas ſig Styren af den he⸗ 
le Menneſtekrafts Stræben til det Fuldkomnere, og dette 
igjen ſtedſe er det AIwindelige og Ideale, ſaa har det 
Særdeles i Individuets Natur og Att, hvori alle Mang⸗ 
lev og Skrsbeligheder have feſtet Rod, for Danneren 
kun Vardien af en Grundvold, hvorpaa. han. fan bygge 
ellev en raae kantet Form, rom han ſkal forædle og af⸗ 
runde. - Denne af Maturen givne Grundvold og Form, 
Nationaliteten, maa Nationalopdrageren omhyggeligt 
udforſte, behandle ſom fin Forretningsgienſtand og ved 
Valget af Danneljfesmidlerne nøie tage Henfyn til faas 
vel at fætte Ideen om Menneſkedannelſe i utvunget Sams 
menhæng med fin Nations Liv, og gjøre dens Udførelfe 
mufig under de Localiteter der betingt hans Virkſomhed, 
fom og afvende enhver Indblanding af en fremmed Nar 
tionalitets Elementer, Der vilde fætte hans egen az 
tions Werfonlighed og Frihed i Fare. Sand National⸗ 
dannelſe ev derfor en Nations, af dens Nationalitets Cha⸗ 
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racteer betingede, Straben, ſaa meget muligt at virkelig⸗ 
gjøre Ideen om reen Menneſkehed i alle dens Medlem⸗ 
mer og derved blive en intellectuel fædelig og borgerlig 
fuldkommen Nation, hvad enten nu denne Stræben 
gaaer for fig uden Aftale og Plan ved enkelte Geniers 
felvftændige FremfÉriden, og frie Meddelelſe af de 
Dannelſesmidler, de have Æabt, eller under Styrelſe af 
offentlige, tihet (ovmæsfigt opftillet Maal beregnede Ane 
ſtalter ved Overgensfomft, Sædvane.ng, Toang Det 
forſte af diffe to Tilfælde er det ſedvanligſte og det lykke⸗ 
ligfte, Oldtidens Ortainalfojfe Cuſtur vorte og udvikle⸗ 
de fig tilligemed deres Nationalitet, og fun derfor blev 
Graekernes Nationaldannelſe faa fortrinlig,” fordi den 
gif ud af dette lykkeligt organiſerede Folks indvortes Liv 
felv, og fred frem med genialſt Kraft og i behagelig Fris 
hed til Menneſkehedens Maal. Mindre heldige triveg 
Nationaldannelſen faa ' den anden Maade, da den bes 
handlet fom et Regjeringens Anliggende, bringes under 
Fyrſternes Styrelſe og vel endog blandes med politiſke 
Bihenſigter. Hvilke Frugter den aſtatiſte Deſpotismus, 
der, ſtye for udenlandſt Dannelſes Lys og iverſyg paa 
indenlandſke fremragende Kræfter, uophorligt er ſyſſel— 
fat med at afſtjere og nedtrykke, frembringer for Kolke— 
nes Dannelſe, er og vore Tider bekjendt, og, for at ſee 
den ſnevre Aand, det ſtive Smaaheds Vaſen i Narhe⸗ 
den behøve vi ei at gaae til Chineſer og Japaner. For 
ei at tale om Andre, viſer det ulykkelige Spanien, hvor⸗ 
ledes de fEjønnefte nafionale Anlæg og Kræfter maa vans. 
triveg under en inhuman, mørk Regjerings Lenker. 
Men felv der, hvor Fyrſtens gode Billie fatte minifteriels 
le Bureauer for Oplysning og Folkedannelſe i Virkſom— 
hed, har man hidtil fun feet fparfomme Drivhunsplane 
ter. Regjeringen fan og bør egentligt fun førge for til— 
ſtrekkelige Fondé til at underholde Dannelſesanſtalterne, 
vaage over Eenſtemmigheden i Tendenfen af det, ſom 

ſteer i diffe Anftalter til Menneſkehedens Foradling, ſted⸗ 

ſe mere at ſtemme den i deres Magt ſtaaende borgerlige 

Forfatnings og Forvaltnings Aand efter denne, et Folk 
alene værdige Tendens, fremdrage det fadrenelandſte 

Store og Gode og afværge enkelte Clasſers og Standers 
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egoiſtiſke Preponderans, ei mindre. end Indſnigelſen af 
fremmedartede, uforenelige Elementer i Folkets Liv. 

Yrationalinftitut fee Inſtitut. 

Vationalforſamling, Nationalconvent fee 
Frankerig. 

Jationaloekonomie er Videnſkaben om den 
Statsforeningens Form og Forvaltningsmaade, ved 
hoilken det ſtorſtmulige Antal af ſammes Medlemmer 
formaaer at opnaae og vedligeholde den hoiſtmulige Grad 
af Velſtand, dog. uden alt Henfyn til en beſtemt Stats 
færdeleg forholde Den ſyſſelſetter fig paa den ene Side 

med Nationalvelſtandens Analyſe 0: med Underføgelfe 
af Elementerne og Aarfagerne, hvoraf Nationalvelſtan⸗ 
den beſtager og frembringes, paa den anden Side med 
Fremſtillingen af de Love og ForjErifter, der fremgaae af 
hinde føgeljer for at. Nationalvelſtanden fan erhols 
des og bevares. Naar man, underviiſt af Hiftorie og 
Erfaring, overveier, hvilken uberegnelig, ſtadelig Inds 

flydelſe morke og uthdelige Foreſtillinger om Nationalvel—⸗ 
ſtanden og ſammes Kilder, have havt og mange Steder 
endnu have paa Menneſtets phyſiſte og moralſte Vel, 
faa fan man ei længer tvivle om den Videnſtabs høie Vig⸗ 
tighed, fom har diffe Begrebers Underføgelfe og Oplys—⸗ 
ning til fortrinlig Gjenftand. Udtrykkene Nationaloe⸗ 
fonomie og Statshuusholdning bleve hyppigt førverlede 
med hverandre, men begge ere vaſentligt forfFjellige, og 
hiin forholder fig i viffe Maader til denne ſom MNaturvets 
ten til den pofitive Ret. Nationaloekonomien har åt 
gjøre med den ſelſkabelige Menneffebedé Velſtand overs 
hovedet, Statshuusholdningens med en enkelt Stats⸗ 
forenings. Nationaloekonomien ev én VidenØab, der 
udbreder fig over alle Statshuusholdningens Grene og 
erhoſder denne Rang derved, af den udleder alle fine 
Sætninger af Naturen og Menneſkets phyſiſke og mos 
ralſte Organismus. Statshuusholdningens Virkekreds 
gr indſtrenket ved Nationaloekönomiens Love, den maa 
med hellig Rrefrygt ſtaane ſamme med Henſyn til den 

Ud 
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Enkeltes Velſtand og føge at bortfjerne ale hvad der 
ffaaer dens Spillerum i Veien. J lang Tid kunde 
Statshuusboldningen si være andet end en rhapſodiſt 
Sammenſtilling af mangehaande, tildeels ſande, til— 
deels vildfarende eller halvſande Lærefætninger, fordi 
man ei havde erkjendt dens overſte Princip, nemlig Nas 
tionalbekonomien fom en. almindelig Videnſtab, Na— 
fionaflvefonomisn maa ifølge fir Princip. idealifere 
Skatshuusholdningen, hvor Natur og Forhold byde det, 
vende tilbage til den proſaiſte Virkelighed. Nationals 
oefonomien udelukker alt Empiriſt, den er en reen aan—⸗ 
delig Abſtraction, ſom udevægeligt hvilende paa rigtigt 
afveiede Grundſetninger, i de menneſtelge Forhold og 
Lidenſt aber opfoger den almindelige Regulator, ordne 
Maſtinen, låder den derpaa gaae ſin rolige Gang og 
iagttager fammé med Omhyggelighed. Derimod maa i 
Statshuusholdningen aft være Empirik, hvad der ei 
for umiddelbart Reſultat af hiin Videnſtab fan overfo— 
res reent paa denne. Statshuusholdningen maa agte 
paa de Former, ſom Sadvane, Skik og Forfatning has 
ve helliget, men uophørligt arbeide paa at tilegne fig 
Nationafsefonomiens Love, ſaavidt Tidéaanten, Regje⸗ 
ringsformen og Folkets Characteer tillade uden voldſom 

Ryſtelſe. Hvad Nationaloekonomien forbyder, maa ei 
finde Sted i Statshuusholdningen, og Lovene for hiin 
maae være Grændfeftenen for Statshuusholdningens 
Tvangsret; hiin maa derfor ſtedſe tilbageviſe denne. inø 
denfor Grendſerne af fit Syſtems Redelighed. Sporgs⸗ 
maalet, hvad Velſtand og Rigdom er, hvorledes fame 
me opkommer og forøges, har i halvandet hundrede Aar 
fyffelfat de meeſt tænfende Hoveder og er befvaret paa 
hoiſt forfjellig Maade. Frankerigs (tore Miniſter Col» 
bert grundede et Regjerings⸗ og Forvaltningsſyſtem paa 
den ſtuffende Forudfætning sat Penge alene var ſand 
Rigdom. Dette Syſtem, befjendt under Ravn af det 
merfantilffe (Merkantilſyſtemet) er bragt til Udførelfe i 
Frankerig og fiden efterlignet næften ialle Stater; men 
Følgen fvarede faa lidet til Forventningen, og det frem— 
bragte faa ulykkelige Folger, at man med Rette fan fals 
de det det ſtrakkeligſte Onde i det 18de Aarhundred. 
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Fordi Rigdom hos enkelte Statsborgere ſaa ofte viſer ſig 
i Penges Skikkelſe og næften ſtedſe beregnes efter Pens 
geverdie, lød man fig en lang Tid forlede til at forverle 
Senge og Formue med hverandre, indtil det endeligt 
lykkedes en Locke, Hume og Stewart at berigtige og ops 
klare Foreftilingerne om Penge, Desuagtet formaaede 
diſſe Skribentere ved deres Underſogelſer dog fun at bes 
røve Pengene en Deel af deres hidtil havte Anfeelfe 3 
thi de vare endnu ei felv fomne aldeles ud af den blen— 
dende Vildfarelſe, aft Penge alene var fand Rigdom. 
Med mere Eftertryk og bedre Held blev dette Syſtem ans 
grebet og Penges theoretiſte Gudstjeneſte ligeſom fulde 
kaſtet af de franſte Oekonomiſters eller Phyſiokraters 
Statshuusholdnings Skole (phyſiokratiſft Syſtem), i 
hvis Spidfe Quesnay ſtod (Maximes générales de 
Gouvernement par Fr, Quesnay 1758. Diſſe uds 
ledede al Rigdom af Naturen og paaftode, at der i alle 
Eiendomme fun fandtes den Vardie, ſom Naturfrem— 
bringelſerne, der gif over ifamme, frembragte. En 
tidlang vendte den phyſiokratiſte Stole hele Europas 
Blik paa fig, og det [yffedes den aft fremſtille Merkan⸗ 
tilſyſtemets Feil i deres hele Nogenhed; men paa. den 
anden Side kunde man et nægte at der laage ſtore Vildfa— 
relſer til Grund ogfaa for deres Lere. Da fremtraadde 
Adam Smith, ſtillede ſig midt imellem begge, og ſogte 
at ſtifte et Syſtem, der havde begge de Aandres Fortrin 
og var frit for deres Feil. Den hoitpriſte Britter ſogte 
en gandſke anden Grund til Godſers og Rigdoms Værs 
die end hans Forgjengere og troede tilſidſt at maatte finde 
famme i Arbeid. Fra Udgivelfen af Adam Smiths bes 
rømte Vark om Nationalrigdom (Inquiry into 
the nature and causes of the wealth of na- 
tions, London, 1776. 6. Edit, 1791 1II Vol,) 
begynder en nye Epoche i Nationaloekonomens Literas 
tur. Indtil dette Vark udkom havde man blot betrag⸗ 
tet Leren om Nationalrigdommens Natur og Aarſager 
fom et Anhang til Politiken eller Statsvidenffaben. Da 
Staten forlangte Afgiften, og man indfaae at diſſe fag 
meget lettere og ſikkrere funde hæves, jo mere velhavende 
og rige Underſaatterne vare, fan blev man naturligviis 

* 

— 
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øpmærffom paa de Midler, hvorved Folkets Rigdom kun—⸗ 
de formere og optog Læren om diffe Midler i Statsvi⸗ 
denffaben, men fornemeligt fun i den Henſigt at give 
Regjeringerne en Anviisning, Hvorledes de ved Natio— 
nalveiſtandens Befordring kunde forøge deres egen Scyr— 
fe. Denne Anviisning beſtod for det mefte i Forſtrif⸗ 
ter, hvorledes Regjeringen fEulde fremme viffe Nerings⸗ 
veie, ſom man anfaae for færdeles indbringende og ind— 
ffrænfe andre, Dette var mere et rhapſodiſt Chaos af 
mangfoldige, undertiden vigtige Bemærfninger, ſom 
man forebragte ved Finansgrundſetningernes Udvikling 
fom en Op øsning til de ſidſte Aarſager af Oprindelfen 
og Forøgelfen af Nationernes Rigdom. Det var 
Adam Smith ſoin forſt foretog fig at udfætte Læren om 
Nationafriadommens Elementer og Aarſager afſondrede 
fra Finans: og Politievidenſtaben eg derved brød Ha! 
nen tilen nye Videnſtab. Om man og i flere Henſeen⸗ 
der med Rette bebreider den ſmithſte Theore Cenfidig hed, 
og omendfØfjøndt den ei fan gandſte frikſendes for Vildfa⸗ 
reffer og Mangler, faa befidder den dog unwareligt ſtore 
Fortrin for alle tidligere nationalsefonomiffe Theorier 
øg er kommen Sandheden ulige nærmere end de, . Fra 
Udgivelſen af Smiths Værf ev Forfatteren ofte, nævnt i 
Tydſkland, men førft den nyere Epoches Literatur inder 
holder Beviſer for af man har læft og tilborligt forſtaget 
det. Kort efter ſtrey Bufø: „Abhandlung von dem 
Geldumlauf in anhaltender Ruͤckſicht auf die Staats⸗ 
wirthſchaft und Handlung, 2 Th. Hamburg 1780; 2det 
Oplag Hamb. og Kiel 1800; han havde benyttet meget, 
men ei alt af Stewart, taltei den førfte Udgave af fit- 
Bærf om Smith, men tilfod dog tiden anden at han et » 
havde. læft ham tilſtrekkeligt før hiin Udgave, og gav 
felv i den anden nye Beviſer paa at han fun havde gjens 
nembladet det. Kun Schmalz, der dog i Hovedſagen 
blev Phyfiofrat, gav ſtſonne Beviſer paa fit Bekjendt⸗ 
ſtab med den ſmithſte Theorie. Paa den Bane fom 

Smith aabnede, er man fiden gaaet frem med Held i 
Tydſtiand og Frankerig. I Franferig er det fornemmes 
ligt Canard, Garnier, Say og Simonde, i Tydſtkland 

Kraus, Lider, Murhard, Sartorius, Chriſtian von 

/ 
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Schidzer og Voß, der kraftigen have bidraget til at ude 
brede og forbedre Smiths Theorie. Iſar ſtyldes Luͤder 

den Fortjeneſte, at have renfet denne Theovie fra enkelte 
Vildfarelſer, oplyſt den ved nye træffende Exempler, 
trukket dem fammen i et lettere overſtueligt Heelt og 
fremſat den i en nye Skikkelſe. En Hovedmodſtander 
fandt Smith i fin Landsmand Lord Lauderdale, hvis 
Verk: An inquiry into the nature and origin of 
public wealth and into the means and causes of 
itsincrease (Edinburgh ånd London 7804) ei have 
de mindre til Heuſigt end gandſte at omftyrte Smiths 
Lerebygning. Skarpſind fan man ei frafjende denne 
Skribent, men heller ikke ſophiſtiſt Vid, og, fEjønde 
Hengivenhed for et politiſk Partie ofte forblindede fam 
og ledede ham i Vildfarelſer, ſaa har dog Udbredelſen af 
mange af hans Synsmaader gavnet Videnſkaben. Saa 
ſtore og erkjendte imidlertid de Fortſeneſter ere, ſom 
Adam Smith har erhvervet fig ved fit VærÉ, faa er dette 
dog langt fra at kunne gjøre Fordring paa Navn af eg 
Syſtem; dette var fnarere Grev von Soden forbeholde. 
Overbeviisningen om, at der maatte være et almindeligt, 
den hele Menneffehed omfattende Grundprincip eller Lov 
for Statshuusholdningsvidenſtaben, ſom maatte gjelde 
for enhver Nation, under ethvert Forhold med Henſyn 
til hele Menneſteheden, naar Statshuusholdningens 
Maal, nemlig Nationens Berigelfe, fulde opnaaes, 
førte Grev von Soden paa den Idee, af der maatte lige 
geenegen Videnſtab til Grund for Statshuusholdnin⸗ 
gen, der omfattede hiin Lov og betegnede Statshuuss 
holdningens Grændfer ; denne Videnſkab kaldte han forſt 

Nationaloekonomie. Den Lærebygning, Grev von So⸗ 
… den har opftillet under dette Navn (die Nationaloekono⸗ 
mie, ein philoſophiſches Verſuch uͤber die Quellen des 

Nationalreichthums und uͤber die Mittel zu deſſen Des 

* 

foͤrderung. Leipzig 1805⸗1816. 6 Theile) beroer paa 
tre, tildeels forſtjelligartede Grundſatninger; nemlig 
1) paa ethiſke, da der underſogeslom Staten har Pligter 
med Henſyn til Nationens Velftand og hvilfet der er 
Principet for difje Pligter. Reſultatet 9 diſſe Under⸗ 
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ſogelſer er, at Staten ei alene er forpligter til at ſorge 
for den indvortes og udvortes Sikkerhed, men ogſaa for, 
at Statsſelſtabet et fjerner fig fva fit Maal, den almin— 
delige Velſtand, meget mere ftræber efter den hoſt mu: 
ligeGrad af ſamme; 2) paa juridiſte, Da der underſoges, 
hvilke Rettigheder der tilkommer Staten med Henſyn til 

dens Pligter at fremme Borgernes Velſtand ved Love. 
Reſultatet deraf er: alle de Rettighedet, ſom kunne fore 
enes med Begreber om den almindelige Villie i Borger⸗ 
ſamfundet, maae ogfaa tilfomme Staten; men den als 
mindelige Villie.er, af ingen Stand ſkal blive rig ved en 
andens lovmesſige Undertrykkelſe, at folgeligt intet Per⸗ 
ſons eller Eiendomsforhold, der ev denne Villie imod, 

traales ſom lovmesſigt; 3) paa phyſiſte og pſycholo⸗ 
giſee, idet deels Nationalrigdommens Elementer bes; 
ſtemmes, deels ſammes Aarſager, der ligge ſaavel i Jar 
turen og Menneſket, ſom i de felfabelige Forhold, uds 
vifleg: Samtidig med Grev von Soden har Jacob for⸗ 
føgt Opforelſen af en videnſkabelig Bygning under Navn 
af Nationaloekonomie eller Nationalhuusholdningslere 
(Aalle 1805). Ogſaa denne Skribent forſtager derved 
ligeſom Nationalrigdommens Phyſik, en Underføgelfe 

om ſammes Elementer og Aarſager, fun troer han at 
maatte henviſe de ethiſte og juridiſte Grundfætninger til 
Staͤtsrettens og Lopgipningspolitikens Sgne, men nægs 
ter imidlertid ikke, at Nationaloekonomien ved Forbin—⸗ 
delſe med hiin Theorie maatte vinde i Intereſſe. De 

Gienſtande, ſom afhandles i Nationaloekonomien, ere 
fornemmeligt følgende: I, Udvifling af Grundbegrebe— 
ne, Godſer, Formue, Rigdom, Vaerdie, Priis, Stof, 
Capital, productiv Kraft, Befolkning; II. Underſo— 
gelſe om Maaden, høorpaa den produktive Kraft bliver 
anvendt: 1) paa Grundſtoffet, Grundproductionen 

(Agerdyrkning, Fifferie, Biergverksveſen); 2) paa 

Grundvroducternes Forarbeidelſe og Forædling, indu— 

ſtriel Probuktion (Kunſter, Manufacturer, Fabriker 
og Haandvarker); 3) paa de oprindelige og induſtrielle 
Produkters Omfætning, commerciel Produktion (Han—⸗ 
del, Skilbsefart, Canaler, Landeveie). III, Frem⸗ 

ſtilling og Provelſe af Nationens hele productive 

zs 
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Keaft⸗ —— Pense, Mynter, Creditinſti· 
furet, Bauker). IV, Droftelfe af Nationalheelhedens 
productive Kraft (nationaloekono miſtiſf Forfatning, 
Lovgivning og Forvaltning, offeutlig Credit. — J de 

nyeſte Tider ere de eiendommelige Elementer af denne 
Videnſkab, Lærer om Produkternes Natur 09 Vaſen, 
om Vardie og Priis ꝛc., dyrkede med Iver, og 1. denne 
Henſeende hav Hufeland, Lotz og Adam Måller fore 
Fortfeneſter. Men der bliver endnu meget rilbase af 

gjøre før et aldeles tilfredstillende Syſtem fan opfores 
for denne Green af Sſats videnſtaben. Medens denne 

Videnfkab gior rafe Skridt fremad, ſynes dog Reafes 

ringerne at fjerne fig mere fra dens Grundſetninger fol— 
ge dens Forſkrifter fun ſom Undtagelſer og tage "ofte ſlet 
intet Henſyn til ſammes hoiſt vigtige Sandheder. Des 
tragter man de kenker og Hindringer, ſom uklog £ovs 
givning ſaa hyppigen lægger i Veien for Flidens frie An⸗ 
vendelſe og Capitalens frie Beubttelſe, vil man mindre 
undre over det lave Trin, hvorpaa vi finde naſten alle 

Dele af Productionen end over den Hoide ſom mange 
af dem, uagtet hine Hindringer, paa adſtellige Steder 
have naaet. Det fan ei forefomme fremmed, at Natic— 
nerne i de Lande, hvor flige Hindringer ere ubekſendte | 
fom i det frie Amerika, gaae fremmed med raſte Skridt 
til Velſtand og Rigdom. É 

Vationalgjeld er for Fjellia Fra Statsgjeld Naar 
den af Regjeringen paa Renter eller Verdietegn Papiir⸗ 
penge) laante Capital umiddelbart ſikkres ved Statens 
Credit 0: wed Regjeringens Formue (udtrykkeligt ved 
Pant af Indkomſter eller ſtiltiende ved Meningernes 
Tillid til Regjeringens Ordholdenhed og Finanéforvalte. 
ningens Wisdom), falder man ben Statsgield. Bli 
ver Den af Regjeringen laante Capital ſikkret ved Natio— 
nalformuen, udtrykkeligt ved beſtemte Afaifter til ar dek⸗ 
ke Renterne, eller ſtiltiende ved den offentlige Menings 
Tillid til Statsvavirernes Verdie i Handelen (i Enge 
land Stocks) faa heder den Nationalgjeld. MNarionals 
gjeld.t Ordets egentlige Forſtand, der er gjort af Regje⸗ 

* 32 
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ringen for Nationen og med Nationens Samtykke, ſom 
er tagen af Nationens Formue og ſikkret ved ſamme, har 
Storbritanien og den nordamerifanfe Friſtat. Den 
brittiſte Nationalgjeld opfom paa famme Tid ſom Stors 
brittaniens Herredom i Handelen og paa Søen begyndte 
og tiltog med den brittiſte Folkerigdom og Englands pos 
litiſfe Magt (fra Wilhelm den. 3dies Thronbeftigelfe 
1639); thi Folkerigdommen er Støtten for den britriffe 
Statscredit, paa denne hviler igjen Laanefyftemet, ſom 
har vedligeholdt Storbrittaniens Indflydelſe paaFaſtlan⸗ 
dete Anliggender. Ved den brittiſte Nationalgſeld er 
ei Spsrasmaalet, hvorledes den [Fal betales, men fun, 
hvordan man fan mage det faa at den ei fvælfer den. of⸗ 
fentlige Credit, Det ene Middel, at fundere Gjeiden 
oa: grunde dens Forrentelfe paa viffe Afgifter, uden at 
Cabitalen fan tilbagefordres, hvilfen nu blev. en Vare 
for Rentehandelen, var ef tilſtrakkeligt til at holde denne 
Vare (Stocks) i Vardie. Derfor oprettede, Pitt den 
fynfende. Fond (sinking fund) til Indlosningen af 
Stocks eller til Statsgieldens Afbetaling. Denne Fond 
fan enten tilintertgjøre de indloſte Stocks eller benyts 

fe dem for fig ſom rentebærende. Ved det fidfte Mid⸗ 

del vorer den ved fig felv, og Gjeldens Afbetaling er 
fun tilfyneladende, medens Værdien af Stocks holdes 
i Veiret. Saalenge Berdenshandelen. holder Britters 
neg Nationalrigdom vedlige, faa at Nationen fan 

betale Skatter for Renterne og Stocks ei falde & 
dybt, faalænge behøver England ei at frygte for en 
Nationalbankerot. Colquhoun holder ſnarere den en⸗ 

gelſke Nationalgjeld for en Velgjerning, thi den for⸗ 

dobler Maſſen og Omlobet af den bevægelige Matios 
nalcapital. Han anſeer derfor dens hurtige Afbetaling 
for en Ulykke. Veſſtanden har og, ſom det ſynes tiltas 
get med Nationalgjelden. J Aaret 1689 beløb den fig 
til 11054,925 Pund Sterl., i Aaret 1697 til 21,515, 
742, i Aaret 1714 til 53,683,076 Pund St., i Aas 

ret 1763 til 133,959,270 P. St., i Aaret 1783 
til 238,231,248, P. St., i Aaret 1802 til 499, 
53,063 Pund. | Til paa 17 Millioner. nar er Fol⸗ 
fet baade Creditor og Skyldner. Antallet af alle 
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Englands Statscreditorer beløber fig til gO00C0; den 
funderede Gjeld beløb fig 1815 til. 780,686,658 
Sund St. og den Ifte Febr. 1816 til 792 Mill. P. Sr, 
og med den iffe funderede Gjeld $14,335,999 P. St. 

Irlands funderede Statsgjeld beløb fig 1815. til 127, , 

865,000 P. St.; den fynfende Fond overhovedet til 

2,087,000 P. St. Under Krigen havde den ſynkende 
Fond indløft for 260, 600,000 P. St. Stocks og fra 

1786 til 1816 overhovedet 320,324,000 P. St. 
Sammenlign Ridder v. Genz's hiſtor. Journal og Joſ. 
Hamiltons Inquiry concerning the national debt 
ſaavelſom Artiklerne England, Erchequer, Fond. 

ITativitet fee Aſtrologie og Horoſcop. 

Natolien, Anadoli ogſaa Lilleaſien, er en betyde⸗ 
lig Deel af det aſtatiſke Tyrkie og grendſer mod I. til det 

forte Hav, mod Ø. til Armenien og Meſopotanten mod 
S. til Syrien og Middelhavet og mod V. til Ardipelar 
gus, Hellefpont og Marmoraføen. Det danner en ſtor 

Halvse hvis Fladeindhold er over 10000 Quadratmile 

og har mange Bjerge, af hvilke Taurus er det betydelige 
fte, dog findes der og frugtbare Sletter, der frembringe 
herlige Produkter i Overflødighed, men Landet er fun 
maadeligt dyrker. De vigtigfte Produkter ere forſtjelli⸗ 
ge Slags Metaller, Salt, Salpeter, Korn i Overfløs 
dighed, Tobak, Safran, Vine, Frugter, Oliven, Sil⸗ 
fe, Bomuld, Vor, en Mængde Faar, Køer, angoriffe 
Geder, Kameler og forſtjellige vilde Dyrearter. Ind— 
byggerne ere Tyrker, Armenier, Græfer og Jøder, der 
ere forfEjellige i Sprog og Religion. Landet er flet bes 
folfer og Ynduftrien ringe; Kunſter og Videnſtaber ere 
næften ubekjendte, og Folket lever i Undertrykkelſe og 
Fattigdom. Bomuldsſpinderier og Bomuldsmanufac— 
turer ere næften de eneſte Induſtrieanſtalter. Dog er 

Handelen formedelft Landets vige Produkter temmelig 
betydelig. Det bekjendte Troia laae i det gamle Lilleas 
fien, fom fiden indbefattede Provindferne eller Rigerne 
Myſien, Lydien, Carien, Lycien, Pamphylien, Cilt⸗ 

cien, Phrygien, Cappadocien, Galatien, Pontus, Pas 

if 
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phlagonien oa Bithynien, og langs den veſtlige Kyſt de 
græffe Colonielonde olien, Jonien og Dorien. Ros 
merye srobrede ti Te Lande, dér vedblive at ſtage under 
dem indtil de ſeldſchukiſte Tyrker erobrede dem. Mongo— 
[erne erobrede der vel for en fort Ti>, men i det 14de Aars 
hundred bemægtigede de os manniſke Tyrker fig Natolien 
Dog. bande ſamme endnu, Natolien er inddeelt.t-5 Stat» 
hoiderſtaber, der fyres af Paſchaer, nemlig Natolien i 
ineſtrenket Forſtand, Caramanien, Siwas og Taraboſan, 
Meraſch og Amafons Endeel af Herne i Archipelagus 
regnes til Natolien. 

VNatter (Johan Lorents) een af de berømtefte 
Eiteenffjærere i fix Tid, var -født 1795 i Biberad i 
Schwaben. Somlærd Juveleer gif han førft til. Schweiz 
og derpaa til Italien, hvor han fornemmeligt paa den 
frore Gemmefjender Baron von Stoſchs Opmuntring - 
gav fis af med Efterligninger af de Gamles ſtaarne Sites 
ne, hvori han naaede ſaadan Øvelfe, at nogle af hans 
Copier neppe kunne fEjelnes fra Originalerne. Snart 
blev hans Urbeiders Qærdie faa almindeligt erkſendt, af 

" mæften. alle Europas Fyrſter gave ham Beſtſeftigelſe. 
Efter et flereaarigt Ophold i adſtillige af Italiens Sræs 
der (fra 1732 til1735 var han i Storhettugen af Tos 
ſcanas Tjeneſte), gif ban til London, hvor han ar Kon⸗ 
gens Stempel og blev Medlem af Selſtabet til Old ſager⸗ 
nes Forklaring, og gjorde derpaa Relſer til, Holland, 
Danmark, Rusland og Sverrig, og blev overalt fyrſte⸗ 

[ligt belønnet. J Aaret — gjorde man ham under 
fordelagtige Betingelſer det Forflag at nedfærte fig i Pe⸗ 

tersburg, hvilket han og antog. Men han var neppe 
ankommen der før han døde den 16de Oct. 1763. Hang 
Samlinger af ſtaarne Stene, Aftryk, Medailler, Bøs 

ger og Kobberſtik, bleve kjobte til Storfyrſten for 1140 

und Ørerlina. Han ſkar fornemmeligt Billeder. 
Til hang Haandve ker hører.en Skuemynt til Sir Ro— 
bert WalpoledYEre og en ſeirende Britannia paa en Gem⸗ 
me . San har vovet fig til den vanſkeligſte Deel af fin 
Kunſt, da han engang for Lord Jacob Cavendiſh i Lon⸗ 
don graverede et Kar paa en lille Diamant, og han vilde 
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og have fEaaret Billeder i Diamanter, hvis han havde 
fundet Opmuntring derti!, over hvig Mangel han ofre 
flagede. Han har oa'fEaavet Stemplerne til adſkillige 
Metailler ogs nogen Tid foreftaaer en Overmedailleurs 
Plads for Staterne i Holland. and og Naturlighed 
med flittig Udforelſe betegnede hang Verker. Han 
fjendte de Gamle noie og og fan anſees ſom Reſtaurator 
af fin. Kunſt. Han var og Sfribent. Hans; Traité 
de la méthode antique de graver en pierres fines, 
comparée avec la méthode møderne (London 
1755 lille Folk med 37Kobbere, ogſaa paa Engelſt) er 
ligeſaa fortræffelig ſom fjelden, fordi Datter ei ſolgte 
noget Cremplar under to Guineer, hvorfor ban fun 
havde liden Affærning og opbrænére Reſten. Sen anden 
Deel af dette Vark ligger endnu i Haandfkrift i Der 
tersburg. BØ ere | —— 

Vatur. Alerede i den tidligſte Oldtid” forekom 
Sandſeverdenen med alle. dens mangfoldige Elementer 
og Slægter (og her var Talen egentligt ei nermeſt om den 
nuværende Natur, men om dens oprindelige Sillede) 
fom en Mabenbaring sg Avling af Gud (fom te gamle 
Myfterielæreres Dionyſos og Zagteus), et Guds Ord, et 
"Guds Sprog til Menneffene, deels og ber var mere dén 
nuværende Natur meent, erfjendte de gamle Myfterielæs 
rere i Dionyſos's brogede Sandſerige, de til deres evige 
Udſpring hjemvendende Sjtles korte Opholdsſted, rigt, 
ſaavel paa Hielpemidler, der begunſtige hiin Hſempenden 
og vekke Langſel efter ſamme, ſom og paa Midler, 
ber fengſle Sjelen ved deres falffe Ynde og lede den af 
fra Hjiemveien, ja kunne i Sandfernes Ruus bringe den 

-— til at glemme det fande Hſiem. Ogfaa for vor Folelſe 
vifer den fig i denne dobbelte Betydning. " Skribenterne 
om den dyriffe Magnetismus berette at Clairvoyanter— 
ne, efter deres Udfagn, i deres Henrykkelſes Tilſtand ofte 

ſekue med Phantaſiens Pie ſtjonne Cane, yndige Natur⸗— 
ſcener, og hos Adſtkillige beſtod det Behagelige i hiin 
Tilſtand fornemmeligt i hine Naturbilleders Aaben—⸗ 
baring og aandelige Beſtuelſe. Poeſiens oa Popheter⸗ 
nes Sprog beſtager fornemmeligt i flige Natubilleder 

i 

/ 
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og. naar de ſidſte eve paa den hoieſte Begeiſtringẽ Trin, 
fo vandle Ordene fig gandſke til Naturbilleder og Skik⸗ 
ke ſer, hvori Fremtidens Begivenheder og en hoiere Nes 
g ons Ord fundgjøres for dette Slags Clairvoyanter. 
Ogſaa til os taler undertiden den udvortes Natur, ved et' 
ſtlönt, børidelige Landſtabs ſtille eenſomme Betragt⸗ 
ning, eller et ſerdeles impoſant Naturphoenomen, et 
faadant, et ler i Ord overfætteligt Aandsſprog, og den 
Længfel, de Anelſer, der da undertiden væltes hos os, 
finde vel ei deres Tilfredsſtillelſe og Opfyldelfe i det nus 
værende Liv, men ere Bud fra en fjern hotere Fremtid, 
Den er os hiint Dionyſos's bedre Bæger, der paa nye 
aabner os Øinene over Nutid oq Fremtid og igſen vakker 
Lenaſelen hos og efter Hiemmet. Fra denne Side er 
Naturen endnu os hvad den var Oldtidens Lærere, et 
Billed- og Hieroglyphſprog, hvori Guddommen taler 
med og til os, og formaaer, opmuntrer, lærer og trøs 
frer, omendſtſondt mange: af hine høie Hieroglypher ere 
"Blandede og ufrendelige, mange forgvaklede og misbruges 
fe til en lige modrat Betydning. Men ogfaa i den ane 
den ovennævnte Betydning vifer Naturen fig endnu for 
os fom fEjulende og velgjørende, men og tillige ſom for» 
fsriſt Opholdsſted paa Sjelenes Pillegrimsreiſe til Hjem⸗ 

met. En nyere Tids Theoſoph og Philoſoph (St. Mars 
tin) ſammenligner Naturen med et ſtjulende Dæffe, ſom 
en høiere, velgjørende Haand har udbredet og bygget 
over en frygtelig Afgrunds Rædfler og Farer, hvilke dog 
undertiden hæve fig til os igſennem hiint Dæffe, fom 
tillige fader en høiere Sols Straaler let trænge igjennem, 
men bræffer og formørfer dem paa mange Maader. 
Virkeligt fjender Enhver af os fra Barndommens tidlie 
gere phantaſtiſte Tid hiin Følelfe af Sikkerhed og Beſtkyt⸗ 
telfe, ſom paakommer og, efter af have hørt Spogelſe⸗ 
eventyr fortælis, naar vi komme fra et rædfomt, eenſomt 
Sted til en ſtolende, levende Omgivelfe; hiin Følelfe, 
der og opfylder os, Haar, efter en i Eenſomhed giennem⸗ 
vaaget Nats levende Frygt, den lyfe Dag igjen bryder 
frem "og vifer og den hele levende Omgivelfe t al fin 
Mangfoldighed. J faadanne natlia eenſomme eller med: 
Frygt opfyldte Oieblikke var det os ſom om hiin Afgrund, 
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hiin Redſelsregion mod fine Skrakkebilleder var ryffet og 
nærmere, og i de derpaa følgende, igſen beroligende 
Momenter var det os fom om der ſfjulende, befFnerende 
Dakke igjen bleytrukket over hitn Afarund og Skillerum⸗ 
met imellem den og os paa nye opſattes. Paa den anden 
Side ave Myſtikerne af den hoiere oa lavere Art til alle 
Tider, paaftaaet, at den førft mulige Ovhøiclfe over biint 
Dæffe, den ftørft mulige Bortdragen af ſamme var nøds 
vendig, naar den højere Reaiong Straaler ſtulde naae 
rene oq uformørfede til os. Hiin tithyllende Dakke, der . 
i Oldtidens Myſterielerdomme forekommer ſom det ene, 
fom Dionyſos's beruſende Bager, fan i vore Tider er⸗ 
holde en nye Udtydning ved be magnetiſte Phoenomener. ,f 
Naar Sjelene, heder det, tømme hiint ene Dionyſos's 
Bæger, forglemme de deres Hiem, den ſmertelige Lænas 
fel efter deres Oprindelſe uddøer, de tabe Erindringen 
om ben forgangne Tid, indtil det ander bedre Bager 
rekkes dem, hvilket igjen paa engang væffer den inde 
flumrede Lengſel efrer at vende tilbage, den tabte Erin— 
bring om Hjemmet, Naar ſaaledes, alerede efrer Old⸗ 
tidens Lerdomme, den os omaivende Sandfeverden pax 
en dobbelt, gandffe modſat Maade virfer paa og, engang 
fom en haiere Regions Sprog og Stemme, der ved fine 
morke, Følelfen mægtigt gribende Hiroglypher vekker og 
ſtyrker Længfelen efter noget Bedre og Hoiere i os, men 
paa den anden Side (om bedøvende, hiin høiere Stemme 
overdovende Sovedrik, faa ftaaer dette i i nsie Sammen⸗ 
hæng med den ligeſaa gamle Synsmaade, hvorefter 
Sandſeverdenen er opfommen ved en Kamp imellem to 
hinanden modfatte Kræfter, der Onde og det Gode, Lys 
fet og Morket og er en Sammenflyden af begge, og vor 
egen Xølelfe, vor inderfte Erfaring modfiger ei hine games 
le Lerdomme og Synsmaader. Å den nyere Tid er Men⸗ 
neſkets Forhold til Neturen og Naturens til Menneffet 
tildeels opfattet paa en anden Maade. Imidlertid har 
det heller iffe fra dette Synspunkt kunnet undgaae et ops 
mærffomt Øie, hvor meget Naturen er et lovgivende og 
underviſende Ord fra Guddommen til Menneſkene. J⸗ 
fær bar Herder i den førte Deel af fine: Ideen jur Ge⸗ 
ſchichte der Philoſophie der Menſchheit, tilfredeſtillende 
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viiſt, hvorledes Menneſkene ofte * lert udvortes Inb⸗ 
retninger, Kunſter og Kunſtferdigheder af den det oms 
givende udvortes Natur, ifær af: Dyreverdenen, hvorle⸗ 

deg der byggende Dyr har lære Menneſtet at bygge. 
Å 

VNaturaliecabinet (Naturaliekammer, — 
lieſamſing) er en Samling af allehaande Gienſtande af - 
de tre Naturriger, bhvilten enten er en offentlig Indret⸗ 
ning eller bragt i Stand af Privatperſoner, undertiden 
blot af Draatlyft, undertiden af Liebhaberie eller af vir⸗ 
kelig Intereſſe for Videnſtabernes Befordring. " Den 
forſte Anledning til ſagdanne Samlinger ſynes at have 
været den Skik i Oldtiden at lade opſtille overordentlige 
Varker eller ſeldne Naturgjenſtande i Templerne. Saa⸗ 
ledes lod Kong Philip af Macedonien Hornene af hiin 
v de Ore, der længe havde ødelagt Landet, ophenge i Her⸗ 

culess Tempel, Saaledes underſogtePlinius i et Tempel i 
Rom, et ſtort Stykke Rod af Caneeltreet. At der kom 
meget Mythologiſt imellem ved diſſe naturhiſtoriſke Gjen⸗ 
ſtande i Templerne, begribes let, og man behover fun at 
erindre fig Pelops Skulderbeen, der foreviftes i Temr 
plet i Elis. Men hvojder egentligt i Oldtiden førft ans 
lagde naturhiſtoriſſe Samlinger til Videnſtabernes Be⸗ 
fordring er ubekjendt. Sandſynligt er det at Ariftotes 
les havde en egen Samling, da der Sjeldnefte af alle tre ” 
Naturriger efter Alexanders Befaling maatte ſendes 
ham.  Avad. der i Oldtiden ifær maa have væretitil Hin⸗ 
dring for Naturaliecabinetter, var Utilſtrakkeligheden 
af de Midler, man kjendte til at confervere Gjenfande, 
der vare udfatte for Forraadnelſe. Endnu ubefjende med 

Brugen af Biinſpiritus, der hindrer Forraadnelfen og 
wed fin Gjennemſigtighed tillader fuldkommen at. beffue 
det deri giemte Legeme, lagde man de Naturalier, der 

kunde forrandne i Saltvand ellev i Honning eller og man: 
pvefgjøddem med Vor. $ Middelalderenvar Natura⸗ 
lieſamlingers Indretning almindeligt Keiſernes, Kon 

gernes og Fyrſternes Sag) hvilfe man fra Udlandet mede 

bragte fjeldne Naturgjenſtande til Forering, hvortil. 
Handelens Udvidelfe ffedfe gav mere Leilighed. Da de 
Fordomme tabte fig fom i Førfiningen modfatte fig * 

* 



dat 123 

tamien, oq Akademierne erholdt Tilladelfe at ſonder— 
ſtſore monne elide Legemer, ſynes man: førft at have 
erkjendt Nytten af Virnſpiritus til at djemme forr aadne⸗ 
lige Naturalier i. Forſt ſenere indrettedes Naturalie⸗ 
ſamlinger af. Privatperſoner. De Steder, hvor en fors 
trinlig Handel fandt Sted, vare de beqyemmeſte hertil. 
Det er Derfor et ufamdfynligt hvad Hr. von Stetten figer 
i fin Kunfthiftorie om Augsburg; at derne Samlingsaand 
i Todſtland førft blev vakt i der for Soveiens Opdagelſe til 
Oſtindien ved fin Handel faa blomſtrende Augsburg. 
De forſte pan nogen Maade betydelige -Privatfamlinger 
forekomme førft i det;16de Aarhundred. Saaledes have 
de H. Cornelius Agrippa von Stettesheim, Paracelſus, 
Cardanus, Conrad Gesner, Georg: Agricola og Andre 
ei ubetydelige Naturalieſamlinger. Det forſte Catalog 
over Privatſamlinger Udgav Samuel Quickelberg, en 
"Læge fra Antwerpen, der ved Aaret 1553 ſtod i ſtor Ans 
ſeelſe i Ingolſtadt, i Aaret 1565 i Muͤnchen i Avart. 
Nu findes der offentlige og private Naturaliecabinetter 
over hele Europa. Blandt de —— ev det, ſom 
udgjør en Deel af Muſeum i Paris, Videnſkabernes 
Self abs Naturaliecabinet i Berlin, det paa det konge— 
lige Slot i Berlin og et, ſom tilhører de naturforſtende 
Venners Seſſtab ſammeſteds, det keiſerlig-kongelige 
Naturhiſtoriecabinet i Wien, Cabinetterne i Jena, 
Dresden, Hannover og Celle, det Cabinet, der udgjør ” 
en Deel af det brittiſte Muſeum i London, Naturalie— 
cabinettet af Banks fammeftedé, ; Cabinetferne i Haag, 
BDarielona, Madrid, og der keiſerlige Naturaliecghinet 
i Petersburg. J Sverrig findes eet ved Univerſitetet i 
Hpfala, af SIS den beromte Linné har giort fig færdes 
les fortjent. I — findes. og" et Naturaliekabinet. 

Naturalismus. Ved dette Ord —— man - 
almindeligt Udøvelfen af en Sag, ei efter Kunſtens 
Regler, men efter egne Forſsg. Saaledes er den en 
Naturaliſt i Fagten, "der aldrig har lært den Kunſt efter - 
Regler og dog paatager fig af fægte meden anden. Saa⸗ 
ledes Falder manEen Naturaliſt i Philofophien, naar man - 
blot ved Hjelp- af fund Menneſteforſtand, uden hiſtoriſte 
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og thjesvetiffe Kundſtaber i denne Viden ab, paatager 
fig af underføge og beſtemme Problemerne i ſamme. 
Alle Kunfter ere i denne Betydning udganane fra 
Naturalismus; " tidligt vare de Forſog indgivne af 
SYnftinct, undertiden og af Geniet, og af diſſes Jagtta⸗ 

gelſe dannede foldere Hoveder med Tiden Kunſtregler, 
og dette var Sagens Gang i alle Kunſter. De førfte 
Kunſtnere vare altſaa Naturraliſter, de følgende uddans 
nede Kunſten ſaaledes at det ofte. ſyntes, fom om man 
finde lære den uden naturlige Anlæg og blot ved Kunſt⸗ 
regler. Saaledes have middelmaadige ved Kunſt dans 
nede Kunſtnere, i Modſatning til duelige Naturaliſter 
ofte foranlediget den urimelige Strid, om det var bedre 
at være Naturaliſt eller Kunſtner ien Gag. J en nu 
ſſeldnere men philoſophiſt Betydning bruger man Order 
Naturalismus ſom ligebetydende med naturlig eller Fors 
nuftreligion, undertiden imod Aabenbaringen, og fore 
ftaner derved det Syftem, hvorefter Menneſket ved Brus 
gen og den rigtige Anvendelfe af fine naturlige Kræfter, 
uden rugen af en aabenbaret Religion kan naae Fulds 

kommenhed i dette og Salighed i det andet Liv, 

Naturaltſere (undertiden og nationalifere) bety⸗ 
her at give Cen Indfodsret i et Land eller Indigenatret. 
Megot fjelden indbefatter dog Naturaliſering Meddelele 

fen af alle en Indfodts politiſkte Rettigheder, og ofte er 

Indigenat forfEjellig fva den egentlige Borgerret. J et⸗ 
hvert Land ere almindeligt de Tilfælde, under hvilfe man” 
fan naturaliſeres, beſtemte ved almindelige Landslove, 
hvorfra dog Fyrſtens Naade i monarchiſke Stater ofte" 
fuſpenderer. Sadvanligt erholdes Indigenatretten, 

naar man har opholdt ſig viſſe Aar i et Land, erhvervet 

fig en Fortjenefte af ſamme, eller bekladet en Plads der, 
Med Oldtidens Republiker bemærfer man, at de i deres 

føre Udviklingsperiode, for at forøge Borgernes Antal, 

vare ligeſaa gavmilde med Udviklingen af Borgerretten 
ſom de bleve ſtrenge og ſparſomme dermed, naar 

Staten var faſt grundet og i fin meeſt blomſtrende Pee 

riode. De gamle Republikers Forfald førte og det med 

fig, at man igjen blev yderft gavmild med at uddele Bor⸗ 

— 
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gerret, ba Luxus, be forøgede Comunicationer, en ſyn⸗ 
kende Friheds formindſtede Gærdie, ſpekkede Iſolerings⸗ 
ſyſtemet og gjorde Borgerretten mindre vigtig. Naar 
man naturaliſeres i England erholder man dog et tillige 
den Ret at kunne være Parlamentslem eller beklade nos 
get Embede. De Fordele, den fødte Englænder nyder 
i Handel med fremmede Nationer kunde bog alene bevæz 
ge mange Fremmede til at lade fig naturalifere.  Odfaa 
derfor er ſorget. Forſt fyv Aar efter den foretagne Pas 
turalifation fan den Naturaliſeerte deeltage i hine inds 
fødte Englenderes Handelsprivilegier i fremmede Lande. 
Sen anden Betydning bruger man Ordet naturalifere 
om et Lands Naturprodukter, ſom omplantes i et andet, 
og om Ord af et fremmed Sprog, ſom man meddeler 
VBorgerret i fif. ng 

VNaturdigtere, Naturpoeſie. At mani vore 
Tider meget har misbrugt dette Navn, deri ere alle Dans 
nede fuldfommen enige. Imidlertid funde man dog, 
fvørge, om dette Navn overhovedet giver nogen fornufs 
tig Mening, og derfor. vil en noiere Udvikling af Begre⸗ 
berne om denne Gienſtand ei være overflodig. Naar 

vefien, ſom almindeligt maa antages, er en Kung, 
faa fan, ſom det lader, ingen Digter være Naturdigs 
ter, og, naar enhver Digter, ſom man figer, maa fo⸗ 
des eller maa være født Digter, faa maa enhver. Digter 
ogſaa være Naturdigter. Sandt er det vift nok, at 
Digtekunſten forudfætter et Naturel, fom intet Mennes 
fe fan give fig felv; men der gives og meget i Kunſten, 
der blot Fan erholdes ved Flid, Ovelſe og Naturellets 
frie Retning. Men, hvor begge Dele, Natur og Fris 
hed ſtode lykkeligt ſammen, der er det Hoieſte i Poeſien 
muligt, Enhyver er altſaa Digter ved fin Natur, men 
Ingen ved den blotte Natur, og der gives i fan Fald 
enten flet ingen Naturdigter eller Enhver er det. Men 
man fan ſtjelne imellem Graderne af den Kunſtdannel⸗ 
fe, hvormed enhver udøver fin Kunſt, den ene erholder 
en ſtolemasſig Anviisning i Brugen af fine Kung midler, 
eller øver figfelv efter beftemte Grundſetninger i fame 
mes feilfrie og vigtige Auvendelſe, for engang at bringe 

/ 
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det til en frie Fremſtilling af det Skjnne; for en Ans 
den bliver alerede Forføget, uden Studium eller frem» 
med Anviisning til et lyẽkket Verk, og hver Øvelfe afen 
legende Kraftdrift et behagelige Product. Vilde, man 
falde denne Naturdigter, faa bleventen den høiere Ge⸗ 
nialitet det Characteriſtiſte ved ſamme, eller Naturdig⸗ 
teren ev inter andet end en Natutaliſt i Digtekunſten. 
Thi det [od fig og tænke, at hiin, ſom meer eller mindre 
hurtigt gjennemløb den fuldkomne Skole, det egentlige 
Tedjniffe og Grammatiſke eller det man fan lære i Kun⸗ 
ften, med Alvor og Frihed, kunde roſe fig af famme 
Grad Energie, og, at han fenere ved Dybhed, Grun⸗ 
dighed og Klarhed i ſine Værfer langt overgik den, der aleø 
rede tidligt, fonri Leeg, uden plaͤnmgsſig Anviisning 
og Øvelfe frembragte et behageligt Produkt. J denne, 
Henſeende ville vi betragte en Naturaliſt i Poeſien ſom 
en, endnu ei uddannet Digter, der, naar hang Varks 
overfladiffe Ynde og Mængdens Bifald overvælder ham, 
maaſtee aldrig vil nage en hoiere Uddannelſe, ſom man 
overhopedet pleier at falde enhver Naturaliſt, der mang⸗ 
ler Talentets kunſtmeasſige Uddannelſe, og ſom i meer 
eller mindre ſſkkre Ovelſer ſopſtiller det, ſom han holder 
foret Kunſtverk eller har i Sinde at udføre i Kunſtdi— 

ſtrietet. Hvo der overlader fine Talenter lt, og med 
flygtig Indſigt i Kunſtegnene, uden dybet Studium, af , 
Kunſten og dens Gjenſtande, iler til Fremſtillingen hvor 
han endnu burde øve fig, han er Maturafift: J Poeſie, 
Declamation og i de mimiſke Kunſter viſer ſig iſer Das 
turalismus, fordi Kunſtmidbelet i diſſe er” forbundet 

med det fremſtillende Subject og Enhver bruger det i 
Livet, men i en anden Henſigt. Deraf opſtaager faa let 
den Mening, ar Studium et behøves i diſſe Kunſter, 

og derfor kunne det og ſynes ſom enhver Digter og 

Skueſpiller var Naturaliſt. Wen betragte vi de ftørfte. 

Digteres Levnet faa vifer det ſig ſnart, med hvilket 
ſamvittighedsfuldt Studium, med hvilken fand religiøs 
Fordybelſe i Digtekunſtens Gjenftande de have udfoldet 
deres Naturkald og drever deres Kunſt; og vi vilde, om 
end de Flefte, der dagligen optræde ſom Digtere, ei har 
ve drevet Sprogets, Rhythmikens 26, Studium og alt⸗ 

$ DN 
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ſaa ere Naturaliſter, dog uhenſigtsmasſig og med Mis⸗ 
brug anvende Navnet Naturdigter pag en ſaadan. Fol⸗ 
geligen vilde dette nermeſt betegne ten, ſom udrnſtet 
med en høi Grad af poetiſk Anlæg, tillige bed eger dybe” 
Studium, uden fremmed Anviisning havde, naget en 
Digters Characteer (altſaa Autodidact). Endeligt fy 
nes dette Navn ſaavelſom Udtrykket Naturpoeſie, 
gåde. ud paa de forſtſellige Arter af-Dannelſe, 
hvis Betingelſe Poeſten udøves ; thi uden al Cultur har 
ingen Poeſte nogetſteds fundet Sted, Der gives nem» 
lig etSlags Dannelſe, der mere bærer Chargeteren af. 
levende Beſtuelſe og fleevrfdigIndtrængen i &Gjenffanden; 

den er Kunſtneren fortrinsvis egen og til Gavn, men 
med Henſyn til Kunſtnerens Werfonlighed er den mere 
bevidſtlos og har det udvortes Skin af en inftinctagtig 
men frie Hengiven og Hentrakken til Gjenſtandene. 
Den findes blande Menneſter og Nationer der, hvor 
deres Indbilzningskraft, Naturens klare Speil, opfat— 
ter Tingene i deres rene, uformorkede Glands, hvor 
Menneſtet förſt efterhaanden har hævet ſig over Natur⸗ 
fræfterne og hvor. det altfaa ſtaager Naturen nærmere. 
Et andet modſat Slags Cultur finder Sted, hvor eenſi⸗ 
dig Reſtexion, der adſtiller det Aandelige og Legemlige, 
Idee og Virkelighed er bleven herſtende. Man kan kal⸗ 
de den den kunſtigere Dannelſe. Mew denne Modſet⸗ 
ning indtræffer 1) med Henſyn til hele Hiſtorieperioder 

f. Ex. den gamle (forchriſtelige) og den nyere Tid, faa 
at man funde falde den græffe Poefie, iSModfætning til 
de Nyeres Poeſte, overhovedet fortrinsviis Naturpoeſie, 
og den ſidſte Kunſtpoeſie, for ſaavidt den forudſetter en 
funftigere Dannelſe: derneſt 2) med Henſyn til enkel— 
te Folkeſſags Hiftoriepsrisder, ſaaledes at den homeri⸗ 
ſke Poefie formedelſt dens reennaturlige Characteer i 
Modſetning tilden ſenere og Mere uddannede Lyrik og 
Dramatik, videre den gammeltydſte Poefie, fornemmer 
tigt Folkeſangene i Modfætning til vore Tiders Digte 
ninger og Naturpoeſie; endeligt 3) paa een og ſamme 
Tid ved Individuernes forſtjelligartede Dannelſe, hos 
hvilke eyten hiin eller denne Synsmaade, den poetiſte 
og levende eller den forſtandige og reflecterende herſter. 

rr. 
J 
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Saaledes kunde man fætte Buͤrger, jafelv Goͤthe, ſom 
ſande Naturdigtere imod en Schiller, ſom mere reflecte⸗ 
rende Digter Mogle ſige philoſophiſt Digter), De 
Førfte opfatte nemlig i deres poetiſte Folelſes Drift, des 

reg indre Verden i fÉarpe, beſtemte Træf og Former: & 
Schillers Woefier finder man derimod ofte fun en ove 
høiet og aandrig Reflerion om Gjenſtandene, ja om 
Poeſten ſelv, ifteder for ſammes Fremſtilling, videre en 
Modſetning af det Ideale og Virkeligheden, ſom Dige 
teren maa forene i fin Verben og overhovedet en Vak—⸗ 

[en imellem Poeſie og Philoſophie, ſom viſt nok, ifær efs 
ter hans Dod er bemerket hos Digtere af mindre Ener⸗ 
gie og er bleven til en Modſatning af: Doefie i Poeſten. 
Hf denne Culturforſtjellighed er det ogſaa begribeligt, 

— 

hvorfor de ſande Digtere ere faa ſjeldne og ftedfe blive. - 
fjeldnere, da derimod Kunſtphiloſopherne og Critikerne 

formeres. Thi Reflexion over det Skabte følger paa 
Skabelſen, og vifer fig herſtende, jo mere et Folks 
Skabekraft er udtomt. Videre fan man oa forklare, 
hvorfor der forſt i vor Tid er ajort Forſtſel imellem 
Naturpoeſte og Kunfipoefie. Thi, da Naturdigteren 
ſom ſaadan mindre reflecterer over, fig felv, hvilket 
førft even fenere Culturs Characteer, hvori Forſta den 
hæves til herffende Princip, faa funde heller ikke Das 
turpoeſtens Charakteer komme til Bevidſthed for hiin 
Tids Menneffer, men vel til en ſenere Tids, da Re⸗ 

flerionen, der førft da danner og begriber hiin Mods 

fætning, ev bleven herſkende. Til Naturpoeſiens Kjenø 
demerker i den fidft anførte Betydning, fan man regne, 
at den er meer eller mindre for Folket og paffer for alle 
Claſſer og Stænder i en Nation, begeiftrer og hæver 
dem, hvorimod Kunſtpoeſien fordrer en hosiere Grad, 

ifær af intelleetuel og ſelſkabelia Cultur og derfor paſſer 

mere for de hoiere Stender. Naar hiin hæves og frydes 

mere ved. fig felv, faa maa man hæve og danne fig til 

denne. Endeligt fan Navnet Naturpoefie og Nature 

digtning ogſaa gaae ud paa Digtningens Gjenftand, dog 

ti uden Henſyn til den hidtil førte Betydning af diſſe 
Udtryk. Thi Maturen fan fun fattes og behandles ſelv⸗ 

ſtandigt af Porfien i fine Virkninger og Yttringer der, 
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hvor den ef opfattes i Modfætning til Aanden og blot ved 
Reflerion, men fymboli og ligeſom der Aandeliges 
Perſonificering ved Phantaſten. Dette er fom ofteft ale 
lermindſt Tilfældet i den beſtrivende ellev malende Poeſie; 
Den er tvertimod oftere Reſultatet af en eenſidig Reflex⸗ 
ion, hvilken man fummerligen underordner Phantaſien, 
hvorfor vi allermindſt bør vegne det beſtrivende Digt til 
Naturpoeſien. 

Vaturel. Under dette, meget ofte ubeſtemte Ud⸗ 
tryk, ſom man ſnart bruger for Temperament, ſnart 
endog for Characteer, indbefatter man rigtigſt alle 
hine Eiendommeligheder i Menneſtenaturen, der udgaae 
af de legemlige organiſte Anlæg. Fra det dyriſte Liv ude 
gaaer Alt hos og; vort forſte Liv er blot Vegetation. 
Men og, naar Folelſens og det aandelige Liv Gar ude 
viklet fig, vedvarer det vegetative, og har en væfentlig 
Indſlydelſe paa det hoiere aandelige og Følelfens Liv. 
Hvor ofte ere vi et Spil for vor Mechanismus? Men 
fan felv en overgaaende Tilſtand bevirke Forandringer 
hos og, hvor meget mere maa ei en vedvarende Beſtaf⸗ 
fenhed. Menneſter, der flet intet have cilfælledg med 
hverandre i phyſiſt Anlæg, kunne umuligt ligne 
hverandre i Folelſe, Mening og. Foreftilling. Ved et 
Menneſtes Bedommelſe maa man følgeligt tage Henſyn 
til dets Organismus, de fafte og flydende Deles ſardeles 
Beſkaffenhed, deres Forbindelfe og Forhold, og alt det, 
ſom derved frembringes i det phyſiſte og moralffe Menne⸗ 
ſte. Man fan og fige, af man bør tage Henſyn til de 
fafte Legemsdeles Conſtitution, "Bygning og Beſtkaffen⸗ 
hed og til Complerionen ad: det Flydende, ved Livskraf⸗ 
ten lovmasſigt Bevagelige, med Indbegreb af Varmen og 
Kulden i diſſe Safters Bearbeidelſe. Begge ere bog et 
Naturellet felv, men fun ſammes Betingelſer, thi, efø 
terfom diſſe ere forfEjellige, yttre fig og Sindets forftjeli« 
ge Phoenomener. See Art. Temperament. 

Vaturhiſtorie eller rigtigere Naturbeſkrivelſe 
(da Degrebet Hiſtorie ifær * om —— og 
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Begivenheder i Menneſteheden) er den Naturvidenſkab, 
fom har Skildringen af alle Naturlegemer til Gjenſtand. 
Andre ſtjelne mellem Naturbeſtrivelſen fom blot Skil— 
dring af de claſſificerede NaturlegemersSkikkelſe, og Nas 
turhiſtorie, ſom Videnſkab om de Forandringer, der før 
regaae med Skabningerne (0: Oprindelſe, Vært og 
Forgaaen) ſaavelſom om deres EgenfFaber, Da det 
Sidſte forudſetter det Forſte, fordi de Fabte Tings His. 
ftorie et fan være tilforladelig, før man fjender Skabnin⸗ 
aerne og har anvendt Naturbeſkrivelſerne pan dem, men 
Naturhiſtorien omfatter Begge, faa fan man og behols 
de hiint Navn. Dog maa det bemarkes, at man. har 
adſkildt fra Naturbeſtrivelſen Skildringen af Sfabnins 
gernes indvortes Bygning (i det mindfte Sonderlemmel⸗ 
fen af det mennefÉelige Legeme, Anatomie), fra RDaturs 
hiſtorien i indſtrenket Betydning Underføgelfen om Na⸗ 
turlegemernes Liv ved deres indvortes Deles Forbindelſe 
(Phyſiologie), ſaavelſom Underføgelfen om Legemernes 

almindelige Forandringers Grundſtoffe (Phyſik og Che⸗ 

mie) ſom ſerſkildte Videnſkaber. Saaledes lærer altſaa 

Naturhiſtorien os at kjende Jordens fammenfatte Frems 
bringelfer, efrer deres udvortes Form , den Brug, ſom 
Menneſtket fan ajøre af dem og den Skade, fom de ans 

rette. Men den utallige Mængde Skabninger, ſom ine 
gen Hukommelſe er i Stand til at omfatre, og en Overs 

figt, der føger at undgaae Forvirring, gior en Inddeling 

af famme nødvendig, hvilfeniden almindelige Natur— 

hiſtorie maa antages efter fafte Principier. Herved ans 

vendes Forholdene i Slægter, Arter, Ordener, Claſſer, 

Familier til et Syſtems Indretning, hvilket dog er. uden 
Vardie uden forudaaaet trog og muligſt fuldſtendig Jagt⸗ 
tagelſe af det Enkelte og dets Forhold til andre Skab⸗ 

ninger. Et faadant Syſtem er. kunſtigt eenſidet, naar 

det faſtholder og anvender enkelte vilkagrligt valgte Skjel⸗ 
nepunkter; det er naturligt (Naturſyſtem), naar det 

holder fig til den Forſkjel, ſem Naturen felv tilbyder, og 

til Naturlegemernes iagttagelige Slagtſkab. De tre 
Hovedclaſſer af Naturfrembringelſer, ſom man falder 

dr tre Naturriger ere: de uorganiffe- Vaſeners Claſſe 

(Mineraller i vidtloftigere Forſtand); og blandt de ore 

CA 
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ganiffe de folesloſe og folende (Planter og Dyr). Den 
ſpeciellere Naturhiſtorie deler fig i Mineralogie, Bota⸗ 

nik og Zoologie (See diſſe Artikler). Blandt Haandbøs 
gerne i Naturhiſtorien fan man fornemmeligt nævne 
Blumenbachs Handbuch der Naturgeſchichte, fra 4 779 i 
flere Opfag ; J. Mi Bechſtains kurzgefaßte gemeinnützi⸗ 
ge Naturgefdjidjte deg Inn; und Auslandes, 2 Dele 
Leipjig 1797; til Underviisning, Funke's Naturge⸗ 
ſchichte und Technologie; 4de Oplag, Braunſchweig 
1802, 3 Bind 8; og Wrede's Anfangsgruͤnde der — 
turgeſchichte, Berlin 1806. 

Naturlove. Den forſkende Menneſkeaand ſoger 
egentligt i alle Gjenſtande for fin Viden og Erkjenden 
fun hiin evige Sandhed, hvortil en i dens Natur inds 
plantet uimedſtaaelig Længfel driver den. Kun hver den 
finder hiin evige Sandhed eller Spor af den, fan den bes 

. æolige fig; ellers finder den ingen Tilfredshed i alle dens 
Beſiraæbelſer øg Forſtninger. Selv i Naturen føger 
den forffende Mand fun Guddommen og Sporene af en 
ordnende, kjerlig Indflydelfe, og ført , hvor den har 
fundet diſſe, ſtaffer Naturbetragtningen den Tilfredse 
ftillelfe og Glæde, Saa længe Naturen ei er og andet 
end en tilfældig Sammenſtoden af Atomer, ſom verels 
viis undgaae hverandre, - eller gnides imod hverandre, ber 
gunſtige eller fortære hverandre, en meget bevægelig og 
bevæget Klump uden. Sjel, uden en Guddoms altoplie 
vende, kjerlige Øie; faa længe maa den efter Sandhed. 
ftræbende Aand i Naturen finde en aaben Grav, form ſto⸗ 
der Folelſen. Men ſom den Elſtende bjerteligen glæder 
fig ved Alt, hvori han finder Spor af fin Kjerlighed og 
erkjender dens Berørelfe og Virkning, ſaaledes bliver og 
Naturen det rene Menneſkeſind mere dyrebar, naar det 
i ſamme igjen erkjender den hoiere Kjerligheds Love og 
og Paavirkning. Den daotiffe Maſſe uden Gud, op⸗ 
kommen ved et Tilfelde, vilde og vere uden Orden og 
uden Lov; at forudfætte en Lov ved Atomernes Sammen⸗ 
ftøden, vilde-være det ſamme fom at antage en høiere ord⸗ 
hende —— — Indſlydelſe, og ork — vi kalde 
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Naturlove er Spor af en evig Orden, Viisdom og Kjer⸗ 
lighed. Af uaimindelia Indüyhdelſe paa Naturkundſka⸗ 
bernes hele Maſſe vare iſar de af Keppler oppagede Love 
for Planeterne Bevæaelfe om Solen; og den hele hoiere 
Hitron = ie i den nyere Tid har opreiſt fin Bygning paa 
hine ſtore Opdagelſers Grundvold. Keppler, fom leves 
de i Tredivegaarskrigens meeſt trykkende Tider: fattig ogs 

fun kjendt af Faa, opdagede efter” flereaarig utréettet 
fortſat Forſten, forſt hos Planeten Mars, dernæft hos 
de andre Planeter i vort Solſyſtem den Loo, at Baner⸗ 
ne, ſom Planeterne beſtrive ved deres Løb omkring Søs 
(en, ei danne nogen Cirfel, men en Ellipſe, t hvis ene 
Brendpunkt Solen ligger. Planeterne ere følgeligen 
yeder Puntt af deres Bane Solen nærmere end ved; et 
andet (Derigæum og Kpogæum), og, naar de ere Solen 
nærmere, bevæge de fig hurtigere. Men ogſaa for denne 
hurtigere og langſommere Bevagelſe fandt Keppler en 
Lov, den nemlig, at en. fra Solen til Planetens Sted 
paa enhver Tid truffen Linie (Radius vector faldet) 
ftedfe i i ſamme Tid (f. Er, een Dag) afffjærer famme 
Rum, hvadenten Planeten ev i Perigæum eller Apoga⸗ 
um, da Radius vedtor i ſidſte Tilfælde er længere, hvor⸗ 
for en fvagere Fremrykken af Planeten paa fin Bane afse 
fEjærer et ligeſaa ſtort Stykke af Banens Flade ſom den 
fortere i Perigænm ved Planetens hurtigere Fremuyk⸗ 
ken. En tredie Lov, ſom Keppler fandt var, at Qua⸗ 
draterne af Planeternes Omlobstider forbolde ſig ſom 
Cubus af deres Fraftand, og at f. Er.en Planet, ſom 
er fire Gange faa langt fra Solen, har et otte Gange læns 
gere Aar (Quabratet af 8 ſaavelſom Cubus af 4 er 64), 
en Lov, der er Aſtronomerne til (tor Hjelp ved deres Be⸗ 
regninger. Keppler havde vel ſtaaet i venſt abelig Brev⸗ 

verling med Galilei og ſynes at have værer agtet af dene 

ne fanvelfom nogle andre faa Samtidige, men desuagtet 

ſynes hans ftore Opdagelſer i Forſtningen at have vakt 

liden Opmerkſomhed; han døde næften ubekjſendt. No— 

get mere Opſigt vakte (trar efter Opdagelſen den galilets 

fe Low for Faldet, hvorefter de af et Legeme i Faldet 

gjennemløbne Rum forholde fig ſom Quadraterne af de 

Dertil brugte Tider, da f. Er. et Legeme i to Sesuns 
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det gjennemlober fire Gange, fi tre ni Gange, i fire 16 
Gange (aa meger Rum fom i eet Af diffe faavelfom af 
de kepplerſke Love udledede den berømte Newton i ber ders 
paa følgende Aarhundred, fin Tyngdelov, at Tynaden 
nemlig forholder fig omvendt fom Quadratet af Fraſtan— 
den og at f. Cr. en fire Gange faa langt fra Solen fjernet 
Planet fom Jorden tiltrekkes 16 Gange mindre af So— 
len og har en 16 Gange ringere Tyngde end Jorden. 
Det er fornemmeligt denne Tyngdens Lov, ſom paa det 

ſtarpſindigſte og frugtdarefte ev bleven anvendt af den 
nyefte Tids regnende Aftronomer.  Jlæften ſamme 
Skjebne ſom Keppler havde den ftore tydſte Chemiker 
Richter. J Narheden af det dannede Berlin levede han 
kſendt af Faa og mistjendt af de fleſte. Ligeſom Eng— 

lenderne venſtabeligen modtoge og videre uddannede 
Kepplers Opdagelſer, ſaaledes var det og engelſte Ches 
miker, der tilligemed Svenſtkeren Bergoldus, videre uds 
dannede og forbedrede Richters Opdagelſer. Ved diſſe forts 
fatte Beſtrebelſer er nu Richters Opdagelſe ophoiet til en, 

alerede af vor Tids ſtarſte Chemiker erkjendt Naturlov. 
Indholdet af denne Naturlov er: at to chemiſte Stoffe 
aldrig forbinde fig med hverandre efter gandſte tilfældige 

- Forhold, faa at f. Er. det famme Metal engang modta— 
ger 10 Hundrededele Suurſtof eller Svovl, en anden 
Gang 12, 13, 14 eller endog fun 9 Hundrededele til 
Saturation (Mættelfe 2c.), men ſamme Metal forbinder 
fig fedfe til fin Mattelſe f. Ex. med 10 Hundredele 

Suuurſtof eller med det dobbelte, og 'et Metal, fom i der 
valgte Crempel behøver TO Hundrededele Suurſtof, . ber 
høver netop det dobbelte, firedobbelte,  ferdobbelte af 
Øvovl for at forertſes, at følgeligen beſtemt Maal og 
beftemte Tal finde Sted ved alle virkeligt chemiſte Blans 
dinger. Beflægtet med ovennævnte Love, men tildeels 

' endnu ikke gandffe hævet til Rang med Naturlove, ere 
” hine, efter hvilfe Planeternes Afftand fra Solen vore 

næften efter et geometri Proportion (ſom 2, 4, 8, 16. 
r2c.) Herhid høre og Lovene for Magnetismens og Elec⸗ 
tricitetens Virkninger. Videre Underrefning faavel om 
de richterſte Opdagelſer, ſom om de fidft nævnte Love 
fan man finde i Schweiggers Journal der Chemie, ifær i 
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adſtillige Heffer af Margangen 1814. At der i den or⸗ 
ganiſke Natur herſker lignende Love fan man ſlutte af 
flere Kj ndegjerninger, omendffjønde de der endnu et 
kunne beſtemmes faa noiag igt.  Overgensftemmende 
med det af Richter opdagede Forhold i de chemiffe Fors 
bindelfer, bemerker man, at Plantearterne i een nature 
lig-$amilie have enten 2, 4, eller 8 Stovtraade, i en an" 
den 5 eller 10, i en tredie enten 3, 6, 9leller 12. De 
Planter,” fom have ro Støvtraade, have og for det mes - 
fte 5 eller, 10 Blomſter⸗ eller Begerblade; Planter med 
g Stovtraade have i Almindelighed 4 eller $ faadanne 
Blade, de med 6 eller 9 20. have 3 eller 6 o. f. v., kort 
næften altid et Tal der paffer til Støvtraadenes Tal i geo⸗ 
metrife Rekke. Selv for Undtagelferne fynes en marke⸗ 
lig Regel at ligge til Grund. J Dyorriget bemærker 

- man et lignende Forhold af Tiderne. Wggene af Som⸗ 
merfugle og andre Inſekter krybe, efter Roͤſel, tildeels 

alerede ud den 7de eller og den 14de, 21de Dag 0. 
Ogſaa hos Fuglene finder man Udklaknings-Perioden bes 
ſtemt i Dage fom et Multiplum af Tallene 7 eller 9, og 
for mange Sygdomme ligger, efter ældre Jagttagelſer 
en Periode af 7 Dage til Grund; de afgjores meeft den 

7de, 14de, 21de Dag ꝛc., ligeſom og en Periode af 3 
og 4 Dage finder Sted i de flefte; der findes og lignende 
Forholdved Dyrenes Svangerffab, Patten, Vært og 

"« Livsvarighed: Vi vilde og været komne langt videre i 
dette Slags Forſtninger, naar ei en Modfigelfegaand 
mod alt hvad der tydede hen paa Lov og høiere Orden i 

Naturen havde fundet Sted hos mange Naturforſtere, 
ifær i de nærmeft foregaaende Menneſkealdre. — Der ere 
tildeels ogfaa opdagede adffillige Naturlove af et andet 
Slags, hvilke, omendffjøndt de ei. ſom Kepplers, New⸗ 

tons og Richters lade fig henføre til Tal og faft beſtemt 
" Staal, dog høre herhid, da de tyde paa en hoiere og 

evig Tingenes Orden. Ethvert Væfen i Naturen er 
et vift Sted en vis Oprindelfe 20. anviiſt, og ders hele 
indvortes og udvortes Indretning forbyder det ſtrengt, af 
gaae langt udenfor det naturlige Climas Grandſer elev 
de der beftemte Tider. Ligeſom i en vig Henſeende Alt 
ſtaaer i Forhold til Menneſtet ſom til et fælleds Centrum, 
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ſaa finder man fornemmeligt over hele Jorden hiin 
markvardige Fordeling af Dyr og Planter, ifølge hvilke 

ingen Egn bliver uden den nodvendigſte Nering for Mens 
neſkene, fom i de nordligſte Egne af Jorden forſynes med 
Kiod ved uhyre Sværme Søfugle og Fiſke og med meels 
"agtige Rødder (Zwibler) ved adſtillige Lillieværter ; for 
deres Beqvemmelighed er der førget felv i hine Lande ved 
den troe Hund. og ved Reensdyret, ligefom i den hede Vers 
dens Sandorkener ved den gandſke for diſſe Egne ſkabte 
Kameel. For hiin høiere Ordnen tale og færdeles Jagt⸗ 
tagelfer af det Slags ſom de af Steller, efter hvilke f. Ér. 
i Kamſchatka, hvor nogle Kyſtegnes fortrinligſte Nering 
beſtaaer i Fiſte og i Rødderne af en Lillievaxt, de ſidſte als 
tid lykkes i fortrinlig Mængde i de Aar, Udbyttet af Fi⸗ 

fEefangften er ringere og omvendt; faa af hvert Aar førs 
ger paa fin egen Maade for Kyſtbeboernes Underhold⸗ 
ning. Selv ved Fordelingen af ſtadelige og giftige Dyr 

og andre Naturplager for Menneſtene erkjender man 
tin Politieorden af et hoiere Slags, hvorefter hine Pla⸗ 
ger findes hyppigſt i de Lande, hvori Naturen paa en ans 
den Maade holder Menneſtkene fEadesløfe ved en Fylde 
af Nydelfer og Beqvemmeligheder. Der findes en 
Straben efter Ligevægt, ſom, efter ældre Jagttagelſer 
ogſaa vifte fig deri, at en ſtorre Frugtbarhed fandt Sted 
efter viffe ødelæggende Peftfygdomme, - faa at det fore 
mindſkede Menneſkeantal ſnart igjen erſtattedes. Ogſaa 
de frugtedende Dyrs ſtorre Frugtbarhed, ſtorre Legems⸗ 
maſſe og tildeels længere Livsvarighed, i Sammenligs 
ning med de mindre talrige; mindre, kortere Tid les 
vende fjødædende, hører herhid. — Et andet Slags 
Naturlov er den camperſke, efter hvilken den nederfte 
og forrefte Deel af det dyriffe og menneſtelige Anſigt 
med Henſyn til Pande og Hlſerneſkal, træder mere tils 
bage, fo mere fuldkomment organiferede og aandfulde 

" Bæfenerne ere; videre den ſoͤmmeringſte, efter hvilken 
Hjernen, i Forhold til Maſſen og Tykkelſen af Ryge 
marven og Nerverne er faa meget betydeligere i Maſſe 
og Størrelfe, jo mere fuldkomment organiferede Dyre⸗ 
ne ere; den galliffe, efter hvilfen den ydre Høregang 
hos planteædende Dyr ligger bagved, og hos Ejødædens 
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de foran hiln Middellinie, ved" hvilken man kan dele 
Hierneſkallen efter Længden i to lige ſtore Dele, Der gis 

ves mange andre Naturlove, der deg endnu tildeels faae 
alt for meget iſolerede. Jovrigt findev. man. ved. hvert 
enkeit/ organiſt Veſen dets egne Love, hvorefter. netop 
denne Næring, dette Maal af ſamme, dette Forhold til 
den øvrige Natur er det anviiſt. Vandringerne, de fels 
ſeabelige Forbindelſer, naturlige Fiendſtaber, Kunſt⸗ 
færdigheder og deres Udevelſe ſtage fornemmeligt under 
hine Love. Foruden diſſe gives der og et hoiere Slags 
Naturlove, ſom egentligt hører hen, til den aandelige 
Natur, f. Er. den, at den fandfelige Kjerlighed, den 
ſandſelige Vellyft i hele Dyreriget ſtaaer i nøtefte Slagt⸗ 
ſkab med Blodtörſt og Gruſomhed, at de vellyſtigſte 
Folk oa Individuer tillige ere de gruſomſte, at Dyrene t 
deres Parringstid er meeſt glubſte og hidſige, og ſelv 
Gorfvarcis og Vredens Vaaben og Redſkaber i Forbine 
delfe med Avlingsorganernes Secretioner fane i Vexel⸗ 
forhold med diffe, faa at Sporerne ei ſtulle vore hos Has 
nen eller Takkerne hos Hjorten, naar hine Organer af 
Natur eller ved Kunſt ere beffadigede.  Heshid hører og 
—— mellem Hovmod og Vanvid, og overhovedet 
Slagtſt abet mellem ten Laſt og flere, mellem cen Dyd og 
flere. 

Jaturlare eller Phyſik kaldes den Deel af Natura 
videnſkaben, ſom lærer at fjende Naturlegemernes Egen⸗ 
ſtaber, Kræfter og Virkninger. Grandſerne for denne 
Videnſkab lade ſig dog et drage med fuldkommen Beſtemt⸗ 
hed, da de paa mange Sider flyde fammen med Mathe⸗ 
matik, Chemie og Naturhiſtorie. Grunden til Daturs 
læren lagdes aler de langt tilbage i Tiden, Den hypvige 
og uundværlige Brug af Naturlegemerne, ledede af fig 
felv til at lære at Éjende deres Egenſkaber og Kræfter. 
Men denne Kundffab var ufuldftændig og overfladiſt. 
Der forlob over eet Martufend før man videnſkabeligt 
ordnede de gjorde Jagttagelſer. Dette ſteete førft af 
Chaldæerne og JE gypterne, der og udmærfede fig i Kunde 
ſkab om Naturlegemerne og deres Kræfter fremfor alle 
andre Oldtidens Folk. Grakerne, fom lærte af dem. 
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gif dem fnart forbi. De vare, ſaavidt man veed, be 
pi re der behandlede og ftuderede de phyfitalfe Kunde 
ſtaber, fom en ſarſkildt Videnffab, der ver dem en 

Deel af Philoſophien. Hvad der manglede dem paa 
Jagttagelſe og Erfaringer, ſogte de at. erftatte ved Ane 
pothefer, Speculationer og Subtiliteter og geraadede 
derved paa utallige Afveie. Af Romerne blev Naturla⸗ 
ren lider bearbeidet. Den flumrede derpaa fom alle ov— 
rige Videnſtaber indtil Arabernes Tider. Diſſe oſte den 
af Ariſtoteles, hvis Varker de mangeſidigt bearbeidede 
ag commenterede. Plandt Middelalderens Chriſtne 
hindrede religioss Overtroe Naturlarens Opblomſtren; 
Mistanke om Troldom traf den, der fun nogenlune 
de hævede fig over fin Tidsalder ved Naturfundfab. 
Desuden befandt man fig paa en aldeles falſt Vei; ifter 
det for at iagttage Naturen, forfulgte man de comme 
ariſtoteliſt⸗ſtolaſtiſte Griller. Forſt i Begyndelſen af 
det 17de Aarhundred begyndte man endeligt at folge den 
rigtige Methode. Dengang beſtrebte Baco af Verulam 
fig for med Eftertryk, at beviſe, hvor nødvendigt det 
var at lade fig lede af Erfaring , for at lære af fjende 

Raturen. Alerede for ham havde Copernicus og Tycho 
Brahe angrebet den ariſtoteliſte Lærebygning og lagt 

dens Svagheder for Dagen. Snart fremtraadde nu.og 
Galilei, Keppler og Andre og ſtrede ivrigt forSandheden. 
At forfvare Den offentligt, var imidlertid forbundet med 
ftor Fare i hiin Tidsalder, ifær hvor Papismen herſtede. 
Kun langſomt feirede Sandheden, og hertil bidrog ei lis 
det Opfindelſen af adſkillige phyſikalſfe Inſtrumenter, 
da man ved Hjelp af dem kunde anſtille noiagtigere 
Forſog. Carteſtus ſtyrtede aldeleg det gamle Syftem, 
ſtſondt hans Begjerlighed efter at forklare Alt, igjen - 
ledede ham paa andre Afveie. Det mefte Lys i Natur⸗ 
læren udbredede uftridigen Newton ved Slutningen af 
det 17de Aarhundred. Hans ſtarpſindige Opdagelferi 
Læren om Lyſet, om Straalebræfningen, hang Farves 
theorie og Opfindelfen af Loven for den almindelige Til⸗ 
træfning eller Tyngden, have hævet Naturlæren til den 
Hoide, hvorpaa den nu befinder fig. 
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Naturret er den Videnſkab, der udvikler Ideen 
om Ret eller det af Fornuften befalede retlige Forhold 
blande Menneffene, uden Henſyn til den i Staten gjel— 
dende Ret. Den er altſaa en Fornuftvidenſkab eller en 
philoſophiſt Videnſkab, og, fordi den gaaer ud paa det, 
Menneſtkene ſtulle bevirfe ved Handlen, ven Deel af den 
practiſte Philoſophie. Paſſeligere kaldes den Retsphi— 
loſophie eller philoſophiſt Retslere. Ovenanforte Navn 
ſtriver fig fra en vildfarende Foreftilling, ſom var here 
ſkende ved denne Vidénffabé Opkomſt og endnu længe ef⸗ 
ter. Man troede nemlig, at, man for at fatte, hvad 

der i og for fig felv var Net (Rettens Veſen) maatte uns 
derſoge, hvad der før al pofitiv Ret gjaldt i Menneffets 
faa kaldte Naturtilſtand. Saaledes var denne Videns 
ffrab afhængig af de mange og mangehaande Foreftillins 
ger om en Naturtilftand, der ſnart digter, ſnart mos 
ralſk og hiſtoriſt foreftiledeg nu fom hele Menneſtehedens 
Tilſtand, nu ſom en Tilftand hos enkelte, ei i Stater les 
vende Folkeſlag. Jen digter og moralſt Naturtilſtand 
behøvedes ingen Ret, fordi enhver af frie Villie og uden 
udvortes Tvang opfyldte Pligterne imod Andre, og Ta⸗ 
len ei var om nogen Conflict i Handlingerne » fom alene 
gjør Rettens Beftemmelfe nødvendig; i den fædvanlige: 
faakaldte hiſtoriſte Naturtilſtando: Nationernes vilde 
Tilſtand, herſkede fun Magten eller den Sterkeres Ret, 
ſom i ſtreng Forſtand ingen Ret er. Da det nu vilde 
være meget vilkaarligt, at falde den blotte Abſtraction af 
Staten Naturtilſtand, faa have mere indſigtsfulde Phis 
loſopher føgt at erſtatte hiint tvetydige Navn ved andre 
Benævnelfer, og faldt den philoſophiſte Retsvidenſtab 
f. Er. Fornuftret, fordi Fornuften er Rettens Grund og 
Kilde. Den poſitive Net er vel ei beſtemt uden Fornuft, 
tvertimod fordrer Beſtemmelſen af en Retslovgivning z 
Staten, foruden Bevidſtheden om hiin Idee, endnu en 
Mængde Kundſkaber og Indſigter, i hvis Anvendelſe en 
hoiſt fornuftig Mand aabenbarer fig, men den er dog ei 
blot beſtemt ved Fornuften, ſom Ideen om Ret øg retlige 
Forhold, og Vilkaarligheden har ftedfe en betydelig Inde 
flydelſe i de virkelige Lovgivningers Faftfættelfe. Denne 
Fornuftret, eller for at blive ved det mindre tvetydige 



Nat 139 

Udtryk denne Retsphiloſophie har at udvikle: 1) Rettens 
Idee, 2) de derved beſtemte Betingelſer for ethvert 
Retsforhold eller de af Menneſkehedens Idee flydende 

Rettigheder. Denne Retsvidenſkab har man nu anvendt 
paa Staten, og ſnart eenſidigt villet udlede Ideen om 
Staten fra Begreber om Ret (da dog Retten fun er at 
anfee fom Formen af Menneſteforbindelſen Staten) 
fnart rigtigere Rettens nærmere Beſtemmelſer eller de 
af Statens Natur udfpringende Retsforhold af Ideen 
om Staten. Begge har man faldt anvendt Naturret, 
rigtigere anvendt eller hypothetiſt Retsphiloſophie. Da 
nu Retsforholdene, ſom udgaae af Statens Natur, en» 
ten ere Enkeltes Forhold i Staten til hverandre og med 
Henſyn til Staten eller Staternes og deres Medlemmers 
Forhold til andre Stater, faa har man igjen inddeelt 
denne Lære i Statsret og Folkeret. Hvad denne Videns 
ſtabs Hiſtorie og dens fortrinligfte Bearbeidere angaaer, 
ſaa er det klart, at fornemmeligt Sammenligning ofte 
endog Mangler i den poſitive Lovgivning grundede Theos 
rien omen ideal Retélovgivning. . J de nyere Tider ad⸗ 
ſtildtes fortrinligt det Retlige, der Moralſke og det Pos 
litiſte ſom forſkjellige Elementer i den menneſkelige 
Handlen og det menneſkelige Liv; den nyere Tid har alts 
faa gjort Betragtningen af Retten i og for fig felv til en 
færdeles videnſtabelig Opgave. Længe blev denne Vis 
denffab forbunden med. den poſitive Jurisprudens, ifær 

… Den romerffe; efter Adffillelfen fra famme nærmede den" 
ſig ſnart Moralen og den pofitive Theologie (i fin førfte 

Periode), ſnart Politiken (i finfidfte Periode). Folke— 
retten gav den nermeſte Anledning til Naturrettens Op⸗ 
rindelſe. Grotius, der behandlede Folkerettens Forhold 
i Krig og Fred (i fit berømte Vark jus belli et pacis) 
og forføgte af udlede ſamme af almindelige Betragtnin⸗ 
ger over Retten, anſees derfor almindeligt ſom Maturs 
rettens Fader, Endnu mere fortjener Sam. Pufendorf 
dette Navn, da han anftillede en felvftændig Betragtning 
over alle Retsforhold, hvilken han grundede paa morale 
ſte Synsmaader. "Chr. Thomaſius adfſkildte det Retlige 
(Gustum) fra det fædeligt Gode, og chatacteriſerede Ret⸗ 
ten ſom det, der pag en fornuftig Maade kan tiltvinges. 
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Ved Mic. Hieron. Gundling og Andre blev denne Ret— 
tens Adftillelfe fra Morafen videre udført, og ſaaledes 
heed Naturretten fra Achenwalls Tid Videnſkaben om 
Toangs-⸗ eller Retspligterne og Tvrangsretten. Wolf, 
Nettelbladt og Andre føgte indtil Meiſter at fuldkom— 
mengjøre det Syſtematiſke. Ved Kant og Fichte bes 
gyndte en nye Epoche i denne Videnſtab. Begge føgte 
umiddelbart at grunde Videnſkaben paa den practiſte 
Fornuft Grundjætninger og t famme;" den ſidſte endnu 
fuldſtendigere. da han et udledede den af Sadelighedslo⸗ 
vén Den Sagttagelfe, at en abſtraet, fra Stat, Sæs 
delighed og Politik adſkildt Ret. var tom og uden Anven⸗ 
delfe, bevægede de nyere Bearbeidere af den philofovbis 
ſte Retslare, til igjen at fremſtille Retten i ſin Forbindelſe 
med Moral og Politik, faa at den af nogle blev behande 
let fom en Deel af Statsleren, af Andre i Hobbes's 
Aand ſom Politik iindſtrenket Forſtand. Til diffe høre 
de meeft aandrige Bearbeidere, nemlig Fries og Hugo, 
der fun vil tilftaae en Philoſophie (Critik) af den pofitive. 
Ret. og Gottlob Ernſt Schulze. Vi troe, at Ideen om 

Ret og Menneſkets derpaa grundede almindelige retlige 
Forhold vel kunde udvikles i Forbindelfe med Politik og 
Moral, men uden at blandes med diſſe, og haabe, at 

det rigtige Forhold mellem ſamme ogfaai VidenPaben 
lettere og rigtigere vilde opfattes, naar Sædelighed, 
Ret ogklogffab'i Virkelighed forbandt fig nølete, og Folk 
og Fyrfte ftedfe bleve mere enige, 

Vaturriger. Sandſeverdenens Gienſtande ere 
af Naturforſkerne deelte i to ſtore Havedelaſſer, nemlig 
i ſaadanne, der frembringes ved deres egen Art (organi⸗ 
ſte) og ſaadanne, ſom blot opkomme og forøges ved ude 
vortes Tilfætningsmaterier af alle Slags (anorgiffe). 
Men, da der iblandt de forſte indtræffer den betydelige. 
Forſkſel, at de tildeels have Folelſe, tildeels ikke, faa des 

leg be organiffe Væfeners Claffe igjen i to Hoveddele, 
og ſaaledes fremkomme tre ftore Afdelinger, ſom man 
har kaldt Naturriger. Dyrriget, hvorunder man 
indbefatter de levende Skabninger fra Menneffet til den 
ringeſte Orm, er det førfte; Planteriget, ſom indehol⸗ 
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der den hele Planteverden det andet. Diſſe tø udgjøre 
de organiffe VWæfeneré fore Claſſe. Det tredie Rige 
Steen: eller Mineralriget omfattter alle anorgiſke eller 
jordiſte Legemer, der intet indvortes Liv have. 

Naturtilſtand. At Folfeflagene og Menneſtkehe⸗ 
Den ſom den Enkelte, udvikle fig af Naturens Skjod, og at 
Naturen yterer ſit Herredom over Menneſkene, indtil 
diſſe ved Frihed og Bevidſthed have ſig over dens Magt 
og ved Erfjendelfen af dens Love loſe den Troldom, der 
holdt dem fangne, er Grunden, hvorfor vi antage en 
Naturtilſtand hos Nationerne og MenneØeheden. Ace 
man tænfer meget forØjelligt om denne Tilftand, dertil 
ligger Grunden i flere Omſtendigheder, fornemmelig 
deri, sm man betragter den mere philoſophiſt, poetiſt els 
ler hiſtoriſt, og i førfte Tilfælde, hvilken poetiſt Syns⸗ 
maade man følger, i ſidſte Tilfælde, ihvilket Moment 
af deté tidligere Udvifling Menneſket betragtes. Men 
de poetiſte Sfildringer gaae alle ud paa at prife en Guld⸗ 

alder. Videre funde der dog antages en Forſkjellighed 
mellem Menneſkehedens eller de førte Menneſters Nas 
turtilftand og enkelte Nationers Naturtilſtand, naar man 
fom de hellige SÉrifter, troer pan Menneſtenes umiddel⸗ 
bare Velledning ved Guddommen og. et Syndefald. 
Denne Troe ſynes i en vis Maade at bekraftes ved af 
ſammenligne hele Menneſtehedens Liv med ben Enkeltes 
Liv, da de førfte Menneſkers Hjelpeløshed og den mens 
neſtelige Opbragers Mangler fynes at tyde paa en ſaa⸗ 
dan umiddelbar Opdragelfe ved Guddommen. Det være 
nu fom det vil, faa tilfjendegiver denne Sammenligs 
ning os en ſaadan Tilſtands Periode, hvis Forvexling, 
ſom ovenfor antydedes, har vakt mange Stridigheder 
og forØjellige Meninger om denne Gjenſtand. Nas 
tionernes primitive Tilſtand er, efter Naturens Love, 
en Barndoms Tilftand; en Tilſtand, det vel maa ſtjel⸗ 
neg fra Drengealderen, der ved Heftighed og Vildbed 
nærmer ſig det dyriſkte Inſtinkt den Grad, ſom hiin 
ſtſelner ſig derfra ved Blidhed og Mildhed. Dette er 
udentvivl Grunden, hvorfor flere Pſychologer og Bear⸗ 
beidere af Menneſkehedens Hiſtorie have antaget en fag 
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faldet Uſtyldighedens Tilſtand og en Vildhedens. Den 
ſidſte er egentligt meent med Naturtiiftanden ſaaledes 
ſom Hobbes foreſtillede ſig den, ſom Alles Krig imod 
Alle, bedre Magtens og Dtiftens eller den phyſiſke 
Krafts Herredom. Men den førfte vilde dog ei blive ben 
ſamme ſom den af Rouſſeau ſtildrede Naturtilſtand, 
hvis Skildring gik ud fra en hypochondriſt Synsmaade 
af borgerlig Cultur, og ſtulde, ſom Kant meget rigtigt 
bemærfer tjene til Ledetraad eller til Anbefaling for hang 
Socialcontract, hang &mil-og hans ſavoyardſte Vicar. 
(Om Rouſſeaus Synsmaade ſammenligne man hans 
Skrift: fur l'origine et les fondem, de l'inegali- 
té). Thi, da. Menneſtkets Ophoielſe over Naturen inde 
befatter i fig Menneſkets naturlige Beſtemmelſe, faa er 
det en vildfarende og Menneſkeheden uværdig Paaſtand, 
at Menneſtket for at naae fin Beſtemmelſe, maa opgive 
fin erhvervede Cultur og vende tilbage til Naturtilſtan— 
den. Naturtilſtanden i Almindelighed er den Menne⸗ 
ſkenes og Folkenes Tilftand, ifølge hvilken de uden ſelſta⸗ 
belig og hoiere Cultur, ſom fun finder Sted i Staten, 
under Naturdriftens Herredom, leve enfelte eller fams 
men, og følgeligt ei ere fig dette Liv bevidfte. Ar Menes 
neffet i denne Tilſtand ſtal have gaaet. paa fireeren uber 
viislig Hypothes, ſom felv Menneſkets Bygning gjen⸗ 
driver. Med det, ſom mani anthropologiſt Forftand 

har kaldt Naturtilſtand ſtemmer og de overeens, ſom man 

i Naturretten har falde Naturtilſtand; omendſtſondt hver⸗ 
ken en fingereret eller en hiſtoriſt Naturtilſtand er nodven⸗ 
dig for at grunde Naturreteen eller rigtigere den philoſo⸗ 
phiffe Retslære, Thi Naturtilſtanden i denne Betydning 
ev modſat den borgerlige eller Tilftanden i Staten, og en 
Tilſtand uden Net. Med Henfyn til Menneſtets enkel⸗ 
te Virkſomheder, der ved Kunſt hæves til Fuldkommen⸗ 
hed, kunde man ligeledes ved hvert enkelt, felvi Staten 
ievende Menneſke antage en Naturtilſtand, f. Er. en 
philoſophiſk, hvori den almindelige Menneſkeforſtand bes 
finder fig, eller Menneſket, faalænge det endnu, et. ved: 
Bevidſthed adſkiller ſig fra Maturen og fpørger om Be⸗ 
vidſthedens Modſetning, ved hvilke Spørgsmaal og Une 
derføgelfer Philoſophien udfpringer, ſom ei fødes med nos 
gen, men er et Værk af Erkſendelſens frieſte Selvvirkſom⸗ 
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hed; videre en kunſtnerſk og volt ſom man og 
pleier at falde Naturalismus i Kunſten (See Natur⸗ 
digtere). 

' 

Jaumachie (af det Græffe vade Skib og "SCR 
por Jeg ftrider) var Efterlignelſen af en Sotrafning eller 
en kunſtig Sofegtning, fom udgjorde et Slags høitidelis 
ge offentlige Lege hos Romerne. Coſar var den førfte, 
* gav det romerſke Folk et ſaadant Skueſpil, og Folket 
greb dette med ſamme Lidenſkab ſom det hængte ved fine 
øvrige offentlige Lege. Da Circus marimué,. hvor diſſe 
Sofagtninger undertiden bleve holdte, var for ubegvem, 
indrettede man under Keiferne egne Pladſe dertil, hvilke 
man og faldt Naumachier, og dette er den anden Betyd⸗ 
ning af Ordet.  Difje Naumachier lignede i den udvortes 
Form Amphitheatrenes Byaningẽmaade kun med den 
Forſkjel, at den frie Plads i Midten af Naumachierne var 
udhulet til et Baffin, hvori Sofagtningerne holdtes. Lie 

geſom de førfte romerffe Theatre og Amphitheatre beftos 
de af Træe og efter fuldendte Lege igjen bragtes bort, li⸗ 
geſom Tilſkuerne i diffe førft fode og fenere erholdt Tre⸗ 
fæder, ſaaledes ſynes dette og i Forſtningen at have været 
Tilfældet med Naumachierne, og dette var faa meget. 
naturligere, da Bygningsvarket i alle diſſe Bygninger —. 
fun beſtod i en Omgivelfe og Plads til Sederne. Kei⸗ 
fer Domitian fFal have været den. forſte, der byggede en 
Naumachie af Steen. Alerede af Brugen, hvortil 
Naumachierne vare beftemte, fan man ſlutte, at det 
maatte være Bygninger- af anſeelig Omfang. Længden 
af en Naumachie, ſom Auguſtus lod indrette; og hvori, 

ø 

7) Da ben under, Attiklen Ampbitbeater givne Ve , 
fErivelfe, at denne Bygning havde en oval Form 
maaſkee ei er enhver Læfer tydelig, faa bemærkes 
her at Ordet Amphitheater efter Etymologien be⸗ 
tegner en Bygning ſom paa begge Sider er et 
heater. Da nu de gamle Theatres Form lige 

er. et i Midten afffaaret Eg (D) faa faner ner 
phi⸗ eller ——— dormen af- et hele 
Xg(0 
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foruden mange fmaae Fartoier, 30 Sfibe med 3 Rader 
Aarer havde Plads, beløb fig til 1800 og Breden til 
200 Fod. Naumachierne bleve, ligeſom Circus maxi— 
mus, naar en Naumachie blev given der, pludſeligen 
ſat under Vand ved underjordiſte Canaler, ſaa at de 
paa det Tørre liggende Skibe ofte havede fig for Til⸗ 
fEuernes Hine. Dette Vand blev. fædvanligen tilføre 
fra Tiberen (hvorfor Naumachierne ofte anlagdes i fams 
meg Narhed) undertiden og ved Vandledninger, og flod 
igjen) bort med ſamme Hurtighed, hvormed det var 
ſtrommet til. De, ſom fægtede i diſſe Naumachier og 
derfor kaldtes Naumachiarii, vare ſom fædvanlige Glas 
diatorer, Slaver eller Folk af den laveſte Claſſe, Fanger 
og Forbrydere, der vare fordømte til: Døden. Deres 
Beſtemmelſe var at døe, og kun et gunſtigt Ti'raab af 
Folket eller Preſidenten for Legene funde redde dem fom 
Gladitatorerne. Saaledes tilraabte ved een af de meeſt 
glimrende Søfægtninger, ſom Keiſer Caudius gav det 
romerſke Kolk paa Søen Fucinus, de Fogtende Keiſeren 
de ffræffelige Ord: Ave, imperator, Morituri te. 
salutant (Hilſet være Keiſeren, Doende hilfe dig) og 
da de holdt hang Avete ves (Værer hilfede) for et Tegn 
til Benaadelſe og vægrede fig ved at fjæmpe, maatte de 
forſt ved de ſtrekkeligſte Trudfler tvinges til. Kamp paa 
Livog Død. Blot ved Foden af Bjerget Griffone ved 
Salerno har man troet at opdage Spor af en gammel 
Naumachie i Fordybningen af en Søe. 

Naumann Johan Gottlieb eller Amadeus) chur⸗ 
fyrſtelig ſachſiſt Capelmeſter i Dresden, blev føde i Ner⸗— 
heden af denne Stad i Blaſewitz 1741: Hans Fader, 

en uformuende Landmand, tillod ham, da han bemarke⸗ 
de Drengens fortrinlige Anlæg til Muſik, iſtedet for 
Landsbyeſkolen, at beføge en Skole i Dresden, hvor han 
fandt bedre Underviisning og mere Leilighed til at ude 
danne fine mufifalffe Talenter. Et Medlem af det kon— 
gelige Capel i Stokholm, ſom tilfeldigen var kommen til 
Naumanns Fader, forbauſedes over her at finde et 
Claveer og Muſikſtykker, hvis Udførelfe han holdt for 
meget fvær, Den gamle Naumann nævnte fin tretten⸗ 
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aarige Son ſom den, der ſpillede diſſe Sykker, og den 
fremmede Virtnos tilbød fig, at tage det unge Menneſke, 
Der forraadede faa meget Anlag, med fig til Italien. 
Faderen gav fun nødigt fir Samtykke dertil, Det 
nye Forbold, hvori den unge Naumann traadde, var 
forbundet med mange Ubehageligheder. Han maatte vis 
fe fin Herre de laveſte Tjeneſter og var ofte given tik 
Priis for Mangel: Neppe funde han faae Tid til at 
uddanne fig paa Bratſchen. Han fulgte fin Herre, ſom 
reiſte med Poſten, til Fods til Italien i Aaret 1758, og, 
medens denne i Padua benyttede Tartinis Underviisning, 
maatte den unge Naumann fortjene fin Underholdning 
ved Nodeſkriverie. Engang, da han, ſom fædvanligt, 
bar fin Herres Inſtrument til Tartini, vovede han at 
bede denne ſtore Virtuos om Tilladelfe at høre Leretimen 
ved hans Dør. Tartini optog ham ſtrax blandt fine Dis 

ſciple. Kort derpaa erholdt han og en bedre Herre i Ar, 
Hunt. Efter er Ophold af tre Aar og to Maaneder i 
Padua forlod Naumann denne Stad for at uddanne fig 
videre i Selffab med Ar. Pitſcher, fom paa Prinds Hen⸗ 
riks Bekoſtning gjorde en Reiſe igjennem Italien. J 
Neapel. hvor han opholdt fig 6 Maaneder, vaagnede 
hans Kjerlighed for den theatralfe Muſtk. J Bologna 
benyttede han den berømte Water Martinis Venſkab mil 
at udvide fine Kundſkaber. Da Pitſcher maatte tiltræs 
de fin Tilbagereiſe, nedſatte Naumann fig i Venedig, dø 
han formedelft den endnu vedvarende Syvaarskrig ei vils 
de tilbage til Sachſen, undervifte i Muſik og gav med 
Bifald nogle theatralffe Compofirioner. Det Onſte, 
igien at fee fine Forældre og fir Fedreneland, hvor han 

" haabede at erholde Anfættelfe. bevægede ham til, efter 
et Ophold af otte Aar i Italien, at fende fine Forældre 
gen af ſine Compoſitioner med den Begjering at lade 
ſamme forelægge der fadjfiffe Hof. Naumanns Moder 
overbraate Enkechurfyrſtinden Marie Antoinette denne 
Compoſition. Denne Fyrftinde, der felv var Kjenderſke 
af Muſiken, tvivlede i Førftningen, om virkeligt en Bon⸗ 
defones Søn havde forfærdiget denne Compoſition; men, 
da hun ved Foreſporgſel til Italien, var —* overbe⸗ 
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vii, kaldte hun den tunge ——— til Dresden, hvor 
han i Aaret 1765 blev anfat ſom churfyrſtelig Kirkecom⸗ 
poniſt med 220 Dalers Gage Kort derpaa blev han 
churfyrſtelig Kammereomrogteur og kom tilat gjøre nok 
cen Reiſe til Sralien. Soſaa paa denne Reiſe opholdt 
han fig helſt i Pee wil J Aaret-1769 vendte han. tils 
bade til Dresden, for, til Churfyrſtens Forniæling at 
componere den ftore Opera: la Cliemenza' di Tito. $; 

"Aaret 1772 gjorde han ſin tredie Reiſe til Italien, hvor 
han opholdt , ſig i to Aar. Efter fin Tilbagekomſt 
bled han udnævnt fil Capelmeſter med an Gage af 1200 
Daler, hoilken Aden blev forhøiet til 2000. Tit Kon⸗ 

- gen af Spaniens Fodſelsfeſt componerede han i Aaret 
1776 den ftore Opera Amphion, og til det nye Theaters 
Yndvielfe i Sted holm 1780 Operagaen Cota. For det 
danſke Hof componerede han 1785 Operaen Orpheus. 
Kongerne af Danmark, Sverrig og Preuſſen gave ham 
færdeles Gevifer paa deres Tilfredshed. Han blev ads 
ſkillige Gange ved ſerdeles Leilighed Faldt til Berlin op⸗ 
forte der nogle af ſine Compoſitioner, og erhvervede ſig 
megen Fortieneſte af Bertner⸗Capellet ved at danne Hime 
mel (ſiden Capelmeſter) og Mademoiſelle Schmalz. Den 
20de Oct. 1851 blev han rort af Slag paa fit lille Lande 
ſted ved Blaſewiz og døde deraf den 23de ſamme Maaned. 
Den i Kunſtnernes fornemmeligt Muſikernes Hiſtorie 

ſieldne Skſebne at have endt fine Dage. under [yfÉfelige 
Forhold, Øyldte Naumann fornemmeligt fin Chatacteers 
Blidhed og Maadehold. har efterladt en Mængde 
Compoſitioner for Kirken, Theatrer og Kammermuſiken« 
Ogſaa paa Harmonica havde han en beundringsværdig 
Færdighed og fatte fer Sonater for dette Inſtrument, de 
enefte ſom exiſtere i denne Art. 

Vaumburg forbum et lutherſt Biſpedom i Thy 
ringen og Meiffen, langs Saale-og Elfter, hvis poſtu— 

" ferede Adminiſtrator, den 1718 afdøde Hertug Bil. . 
helm af Sachſen-Zeitz, formedelſt fin Overgang til den” 
catholffe Religion, af Domcapitlet erklæredes udygtig 
til Adminiſtrationen, hortpaa Churſachſen, ſom Arve— 
ſtytsherre anotan⸗ en Interimsregſering, indell ende⸗ 
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ligt Domeapitlet efter forudſluttet Capitulation og ud⸗ 
ſtillede Reverſalier 1726 overgav Stiftet til Churhuſet 
Sachſen. De forrige Biſtoppers Sede var ſadvauligt i 
Zeitz, men Domcapitlets iMaumburg. Der forenede 
Stift Naumburg, og Zeitz havde indtil 18 14 fin egen For⸗ 
fatning, Regjering, Kammer, Conſiſtorium ꝛc. Dom⸗ 
capitlet beſtod af 21 Medlemmer, hvoriblande to Leipzis 
ger⸗Profeſſorer. J Zeitz var er eget Stift af 7 Dom 
herrer. — Baade Naumburg og Zeitz bleve aftraadte til 
Preuſſen 1815. Staden Væanmburg figger i Thyrin— 
gen ei langt fra Unſtruts Andløb i Saale, har 12000 
Indbyggere, et fyrfteligt Slot og en prægtig Domkirke. 
Stadens Handel er ei ubetydelig, og Der holdes aarligt 
en M eſſe. J Egnen voxer en god Rodviin. 

Navarra. Kongeriget Navarra opkom, da Carl 
den ſtores Efterkommere ei kunde forſvare det af ham ind" 

til Ebro erobrede Land. Uagtet det beſtod af to Dele, 
Ovre⸗Navarra paa Sydfiden af Pyrenæerne og Nedre— 
Navarra paa Nordſiden, faa ftode begge dog under een 
Konge indtil Ferdinand af Aragonien i Aaret 1512 rev 
Ovre⸗Navarra til fig. Fra denne Tid eiede Kongerne 
af Navarra fun Nedre Navarra. Da Henrik 4de, 

Konge af dette Land, beſteeg den franſke Throne, blev 
"Det paa denne Maade forenet med Krankerig, hvortil det 
alerede havde hørt under Carl den ftore, og Kongerne af; 
Franferig falde fig derfor Konger af Franferig og Nas 
varra. Oore-VNavarra, fom endnu faldeg Kongeriget | 
Mavarra, uagtet det er en Provinds af der ſpanſte Mos 
narchie, grændfer mod Syd til Aragonien, mod ØR til 
Syrenæerne, mod Mord til Biſcaya og mod Veſt til 
Gammel : Caftilien. Det indeholder paa 157 Quadrate 
mile 227,000 Indbyggere, og er temmelig frugtbart, 
uagtet det er bjergfuldt. Her udſpringer Ebro ſom 
optager Arga og Aragon. Climaet er tempereret og 
RR Metaller, Korn, Salt, Træe, Viin, Olie, 

ilde, Bjørne, Ulve og Steengjedder er Landets vintigfte 
Producter. Det til Franferig horende NRedre Navar— 
ÆG, omtrent 21 Quadratmile, udgjorde før Revolutio— 
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nen tilligemed Bearn et eget Gouvernement og udgjør nu 
en Deel af Depart. Wedres Pyrenæerne. Denne Pros 
vinds er bjergig og ei meget frugtbar. Fordum beboedes ” 
Landet af Bafferne, va det mærkværdige baſtiſte Sprog 
tales endnu her. —— Nye-Mavarra er en Provinds af 
ye: Merico i det ſpanſte Nordamerika, hvis Sfjebne 
er afhængig af den der ftedfindende Inſurrections 
Udfald. 

Navigationsacten. Denne meeſt berømte af alle 
Englands Skibsfarts- og Sohandelslove, Grundvolden 
til alle følgende, blev giver af Protectoren Oliver 
Cromwell 1651. Han benyttede vifeligen den Handelgs 
politiks Aand. der under Dronning Eliſabeth havde faaet 

" fin forſte Uddannelſe. Den da opfomne Idee om Ene— 
herredommet paa Søen, til hvis Beſiddelſe Oſterſoesfar⸗ 
ten var den forſte ueftergivelige Betingelſe, den hollaud⸗ 
ſte Skibsfarts Tilintetgjösrelſe iſer paa England og Co⸗ 
fonierne, forenet med Cromwells perſonlige Had mod 
Hollænderne for den Deeltagelfe, de havde viiſt Stuars 
terne, gav Anledning til Navigationsacten, ſom i dens 
Virkninger faa aandffe har opfyldt fin Henfigt. IJ den 
beſtemtes 1) at intet fremmed Skib maatte føre Varer 
til engelffe uden de Landes Produkter, hvorfra det kom; 
2) at et ſaadant SÉ:b.fFulde være: bygget i brittiffe Sta⸗ 
ter og i det mindſte Totrediedele af Mandſkabet tilliges 
med Capitainen være fødte eller naturaliſerede Britter; 
3) at intet fremmed Skib maatte tage Fragt tilbage fra 
England, men ethvert engel Skib turde tage dobbelt 
Fragt fra andre Lande. . Denne Lov, frygtelig i fine 
Virkninger for Holland, fom ved Sohandelens daværens 
de Tilſtand næften ene leed derunder (fornemmeligt ved 
der næften totale Tab af den umaalelige Fragtſkibsfart), 
blev desuagtet antugen af Halland, efteren treaarig uhel⸗ 

dig Krig med Engfand i Freden den 17de Apr. 1654, da 

tillige Brittaniens Herredom til Søes erkſendtes. Men 
hverfen den tidligere viſt⸗ Intereffe for Stuarternes Dyr 
naftie, eller den venſkabelige Opførfel, der viftes Carl 

2den, da han efter Cromwells Død begav fig til Enge 

(and, kunde befrie Hollænderne fra Navigationsactens 
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Strenghed, thi Carl 2den bekraftede denne "Lov 1661, 
hvilken efter 10 Aars Anvendelfe var bleven en væfent» 
lig Beftanddeel af den brittiſte Handelspolitik og dens 
Reſultat en koſtbar Gjenſtand for den brittiſte National— 
ſtolthed. Imidlertid fandt Carl endnu ſamme Aar for 
godt, at tilftaae-de tre Hanfeftæder, Hamburg, Lüͤbeck, 
og Bremen, der havde forbundet fia paa nye, Befrielſen 
fra denne Act, Hvilken Fordeel ogtaa blev Staden Dans 
gig til Deel, uagtet den havde ophørt at være i Hanſefor⸗ 
bundet. Men alerede Maret derpaa miſtede Låhed igjen 
denne Befrielfe, da denne Stad fom fordum Holland, 
truede at blive Britterne farlig derved, at den havde 
truffet en betydelig Deel af Oſterſoesfarten og Handelen 
til fig. For Hamburg, Bremen og Danzig blev dog 
Carls Fritagelfesbrev ved Magt, dog indſkrankedes ſiden 
Fordelen ved enkelte Parlamentébeflutninger, hvorved 
Indfsrelſen af tydffe Varer paa engelſte Skibe begunſti— 
gedes. Saa ugyldigt nu og Carlé Fritagelſesbrev var 
efter den engelſte Statsret, da Kongen egentligt ei kun— 
de give det uden Parlamentets Samtykke, faa blev det 
dog befræftet i de: førfte af Wilhelm 3dieg (1639) holds 
te Parlament, med den Beſtemmelſe, at inger flige 
Privilegier mere Fulde uddeles, og det blev gjeldende, 
indtil de Forholdsregler, Storbrittanien tog imod Frans 
ferig, iſer mod Continentalſyſtemet, ovhævede ſamme. 
Ligefom de ſtrenge engelſte Handelsforbud, der gjordes i 
den dobbelte Rymwiderfred (20de Sept. og 30te Oct. 
1697), og the rule af 1756 ere udflydte af Navigas 
tionsactens bydende Idee, fan maa den og betragtes ſom 
Hovedgrundlag til alle de berømte Geheimeraadsforord— 
ninger (orders of council), fom i den europæiffe 
Land: og Sohandels nyeſte Hiftorie have ſpilſet en faa afs > 
gjørende Rolle. - Til udførligere KundÆab om denne: 
mærfværdige Act fan man efterſee Prof. Buͤſchs Afhands 
ling t andet Bind af det af ham og Ebeling udgive " 
ne Handelsbibliothek og Engelbrechts corpus juris 
nautici. 

Naxos, i de aldſte Tider Dia og Strongyle, i 
Bet nygræffe Sprog VNaxia, er den ftørfte Øe blandt 

Y 
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Cyokladerne i det ægæife Sav. Den er berømt, deels af 
dens overordent! ige Frugtbarhed, deels formedelſt dens 
Henſyn til Bacchus's Mythologie. Den var rig paa 
Korn, Giin, der regnedes til den bedfte i hele, Graken⸗ 
land, paa ædle Trafrugter 62 Marmor, af hvilket det 
under Navnet Ophaltes eller Ophites ifær brugtes. For 
at betegne dens Frugtbarhed kaldte man den Liller Siciz. 
lien. Bens Beboere tilffreve Bacchus, ſom dens egent⸗ 
lige Okptsgud denne overordentlige Frugtbarhed. Bac— 
chus havde ber fine fortrinligfte Feſte Templer og Alte⸗ 
re. Her var det, af han troſtede den af Theſeus forladte 
Ariadne, en Mythe, der af noale Lærde er forklaret ſaa⸗ 
ledes, ſom om Ariadne ved nogle Begere Viin (Bacchus 
ſtager ſom bekjendt ofre for Viin) havde forglemt The⸗ 
ſeus's Trolsshed. Hens forſte Beboere ſtulle have vær. . 
ret Thracier, ſom ſenere bleve undertrykte af Theſſalier⸗ 
ne under Otus og Ephialtes. Efterat Theſſalierne, fors 
medelſt en vedholdende Tørke igjen havde forladt Øen, 
nedſatte Carier, hvis Anfører al have hedet Naxos, 
ſia der ſtrax efter den troianſte Krig. Piſiſtratus bragte 
Sen unter athenienſiſt Overherredom. Efter hang Død 
erholdt Naxos igjen fin Krihed og blev overordentlig 
blomftrende og mægtig, Men fnart havde Naxos ſamme 
Sfjedne ſom mange af de øvrige SDer i Archipelagus og 
kom under perſiſt Herredom.“ Da Werferne under Xer⸗ 
res ſogte at underkaſte fig det egentlige Grakenland 'bes 
nyttede Naxierne denne Leilighed tili Slagene ved Salar. 
mis og Platæa at lægge en nye (Grund til deres Frihed, 
Da Aibhenen dog fiden og ifær under den peloponneſiſke 
Krig alt for meget tryffede de fmaae Øer i Ardipelas 
gué, og blandt dem Naxos under Navn af Bundsfors 

vandtſkab, forſogte Naxierne forgjeves at unddrage fig 
dette Herredom. - Under den mithridatſke Krig. kom 

HDeni Romernes Vold. Triumviren Antonius under⸗ 
kaſtede Øen Rhodiernes Protectorat, men befriede dem 
igjen derfea, da Rhodierne misbrugte dette Overredom. 
Saaledes blev Pen en Slags Frihedetilſtand indtil Ve— 
ſpaſtans Tider, "der lande den til en romerſt Provinds. 
Eſterat den derpan havde deelt det oſtro merſte Riges 



25 FAAR STEEN — 

Skfebne, kom ben ved dette Riges Fald under SEER 
om den endnu tilhører; 

NMazareth, * en lille Bye i Gatifza, laae 
tolv Mile nordligt for Jeruſalem paa et Bſerg, hvis” 
ſtjonne Cane endnu meget priſes af Reiſende— Deñ er 
merkverdig ſom Jeſu-Foraldres Opholdsſted, da dr efter 
deres Gfenkomſte fra Wypten, paa nye begave fi ſig til 
Nazareth, hvor de opdroge Jeſus. 

Mazarener elfer Nazarcer kaldtes * undertiden 
de forſt⸗ Chriſtne afderes Modſtandere, og endnu gives 
der chriſtne Menigheder i det eſtlige Aſten, hvor dette 
Navn har vedligehoide ſig. Om Nazarenernes Sect 
ſammenligne man Art. Secter. 

Vreapel (Kongeriget). Det nuverende Kongeri⸗ 
get Neapel i Nedre⸗Italien beboedes før Romernes Tid 
af barbariffe Folk, men paa Koſterne nedſatte græffe Co⸗ 
loniſter ſig, hvoraf Nedre Italien erholdt avner Store 
Græfenland. Efterat Romerne ved af, udbrede deres 
Herredom over Italien, havde nærmet fig den "nedre 
Deel deraf, — Sammiterne efter en haardnak— 

ket ofte fornyet Kamp tilbagedrevet Kong Pyrrhus 
af Epirus, ſom var ilet Tatentinerne til Hjelp,” fuld— 
førte de i Aaret 481 efter Roms Opbyggelſe ved. Tarents 
Erobring deres Herredom over Nedte⸗-Italien. Efter 
det veſtromerſke Riges Undergang (476 efter Chr.) blev 

Nedre-VJItalien beherſtet af Oſtgotherne, medens Siris 
lien faldt Vandalerne i Hender. Begge Lande kom dog 
ſnart under de græffe Keiſeres Herredom, da de betrag⸗ 
tedes ſom Arvinger af det veſtromerſte Rige: J det 9de 
Aarhundred nedſatte Araberne eller Saracenerne fig i 
Sicilien og gjorde derfra Streiftog til. Nedre-Italien. 
Efter fangvarig Kamp fatte Normannerne fig i Beſiddel⸗ 
fe af Landene i det 11te Aarhundred. Roger II af eu 
gammel nermanniſt Slægt lod fig 1130 erflære for Kone 
ge af Apulien, Calabrien og Sicilien, og man kaldte 
diſſe forenede Lande Kongeriget af begge" Sicilierne , da 

' 
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man betragtede Neapel ſom et pad denne Side Strædet 
liggende Sicilien. | Ved Keiſer Henrik 6tes Giftermaal 

med Rogers Datter Conftantia fon begge Sicilierne uns 
der der hohenftaufiffe Huus. Da dette mægtige Ketſer⸗ 
huſes Naboſkab var imod den pavelige Intereſſe, ſtienke—⸗ 
de Pave Urban 4de Sicillerne til Ludvig 9des Broder, 
Carl'af Anjou, fom lod den vretmæsfige Arving Conradin 
henrerte. Da den liftige Kong Peter 3dte af Aragon fort 
derpaa (1282) berøvede ham Sicilien, ophørte i nogen Tid 
Navnet, begge Sicilterne, da Neapel nu erifterede ſom 
et ſerſtildt Kongerige, — Efter Dronning Johanna den 
2dens Dod fatte Alphons ste Konge af Aragonien fig i 
Befiddelfe af Neapel. Ferdinand, en naturlig Søn 
af Alphons, blev dog forſtyrret i Befiddelfen af Neapel 
ved de Fordringer, Ludvig irte af Frankerig, fem Aue 
fer Anjous Arving, gjorde derpaa. For at udføre diſſe 
Fordringer, forrcog Carl 8de, Konge af Franferig, fig 
hiint berygtede Tog til Neapel, hvorpaa han tabte Meas 
pel ligefaa hurtigt fom han havde erobret det, Carls 
'Efrerfølger Ludvig 12te, forbandt fig med den liftige 
Ferdinand den cathoie, der efrer fine Forfædre eiede 
Sicilien, for at erobre Neapel. Men Ferdinand forftod 
at ffuffe de Franſke og beholde Neapel for fig ſelv. 
Saaledes blev Kongeriger af begge Sicilierne en Deel af . 
det fparfie Monarchie, indtil den ſpanſte Succesſions⸗ 
rig, der udbrød efter den fpanffe- Konge Carl den 2dens 
Død. Øfterrigerne bemægtigede fig Neapel, og beholdt 
der i Freden til Utrecht 1713, da Sicilien blev overladt 
Huſet Savoyen. Da Spanien imidlertid angreb Gar» 
dinien og Sicilien, tilbyttede Oſterrig fig ved Freden 
Stcilien af Savoyen før Sardinien, faa at begge Sicis 
lierne nu bleve en Deel af det øfterrigfte Monarchie. J 
den polffe SuccegfionsÉrig efter Auguſt 2deng Død 
(1733) erol ede Spanien begge Sicilierne, ſom den 
ſpanſte Prinds Don Carlos beholdt, Det Forføg, 
Oſterrigerne gjorde 1744 paa igjen at fætte fig i. Befide 
delfe af difje Lande mis ykkedes fornemmeligt ved Følgere 
ne af Træfningen ved Veletri. Da Carl efter fin Halve 
broders Død 1759 befteeg den fpanffe Throne, overgav 
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han begge Sicilierne til fin tredie? Søn Ferdinand , 
under den Betingelfe, sat de aldrig "mere fulde 
forenes med det fpanffe Monardjie. Denne nye Konge 
beherffede nu Neapel under Navn af Ferdinand 4de. 
Deeltagelfe i en Coalition mellem Oſterrig, Rusland, 
England og Tyrfier indviflede Ferdinand ien Krig mod 
Frankerig. De Franſte erobrede Neapel og oprettede 
der den ſaakaldte varthenopæiffe Republik, efter Staden 
Neapels gamle Navn Parhenope. Ferdinand, ſom 
imidlertid havde opflaaet fin Reſidens i Palermo, vende 
te efter Ruſſernes og Oſterrigernes Seire tilbage til Mea⸗ 
pel, men han maatte igſen forlade dette Rige, da han 
paa nye deeltog i en Coalition mod Frankerig 1305. 
Da Oſterrigerne vare overvundne, ; ſendte Napoleon en 
Hær til Neapel, erflærede Ferdinand 4de for afſat og 
indſatte fin Broder Joſeph til Konge i Neapel. Dog 
beholde Ferdinand ved Englændernes Hjelp Øen Sicilien, 
Da Kang Joſeph 1807 blev faldet til den fpanffe Thros - 
ne, fulgte hang Svoger Murat, hidtil Storhertug af 
Berg, ham paa Neapels Throne under Navn af Joa⸗ 
chim Napoleon. Ved Specialtractater med de Allierede 
1813 og ved at fage deres Partie mod Napoleon, ſikkrede 
han fig for det Førfte pan Neapels Throne, i hvis Beſid⸗ 
delfe Freden til Paris 1814 befræftede ham ; dog ſyntes 
Wiener: Congreffens Sfridt at foraarfage ham Bekym⸗ 
ring. Han indlod fig derfor i Forbindelfe med den paa 
Elba værende Napoleon, og brød, da denne 1815 havde 
forladt Elba, op mod Lombardiet, for, ſom han lovede, 
at befrie Italien. Hans Feldttog mod Øfterrigerne, der 
neppe varede fire Uger, endtes med hang Haers Opløés 
ning. Han flygtede til Frankerig. Den oſterrigſke 
General Bianchi drog ind i Neapel, hvor Ferdinand 4de 

ſtrax blev udraabt ſom Konge og befræftedes ved den ånden 
Fred i Paris i Beſiddelſen af Neapels Throne, under den 

Betingelſe, at Benevent og Pontocorvo fulde tilbagegi⸗ 
ves den pavelige Stol. Murat blev, ved et Forføg 
igjen at bemægtige fig Thronen, fangen og ſtudt af Ind» 
byggerne i Pizzo. Kongen af Neapel har fiden ladet fig 
udnavne til begge Siciliernes Konge under Ravn af 
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Ferdinand 1 fte. Kongeriget Neapel. (foruden Sicilien) 
indeholder, Benevent og Pontecorvo iberegnede 1447 
Quadratmile med over 5 Mill. Menneſter, ſaa at man 
neſten fan regne 3500 Menneſker paa Quadratmilen. 
Denne ove rordentlige Befolkning er en Følge af Jorde 
bundens yppige Frugtbarhed og det milde Clima, der 
gjør Neapel til eet af Jordens yndigſte Lande. — Mens 
pel grændfer til Kirkeſtaten, det adriatiſke oa middellande 
fåe Hav. Det adſkilles fra Sicilien ved et Stræde Faro 
di Messina,. der er en halv Miil bredt og hvori de be⸗ 
kjendte farlige Steder Seylla og Charybdis findes. Her 
findes blot Kyſtfloder, af hvilke Garigltano og Voltorno | 
ere de beromteſte. — Jordbunden er for en, ſtor Deel af 
vulcaniſt Beſtaffenhed. Vefuv er et iſoleret ildſpruͤden⸗ 
de Bjerg med to Spidſer; dets nedre Egne eve vel dyrke⸗ 
de, Apenninerne ſtrakke fig igjennem Neapel; deres 

hoöieſte Spidfer ere Gran Saffo og Velino. Climaet ev 
meget varmt, og man fjender ingen egentlig. Vinter. 
Dog tempereres Heden ved Bjerg og Soluften. Siroc⸗ 
covinden, hyppige Jordſkſelv og vulcanſke Udbrud ere 
Plager, huoraf- dette forreſten ſaa herlige Land hjemfør 
ges, Dette Lands fortrinligfte Produkter er forſtjellige 
Kornarter, Sydfrugter, Manna, "Olie, - fortræffelige 
Vine (hvoriblandt LDacrymæ Christi), Sutter, Safe 
ran, Hor⸗ Hamp, Skove, ædle og uædle Metaller, 
Aluun, Svovl, Salpeter, Salt, Vitriol, Marmor, 
Alabaſt, Porphyr, Jaſpis, Lava, Heſte, Wſler, 
Ovæg, Faar, Sviin, Bier, Silkeorme ꝛc. Induſtrien 
er langt fra iffe faa betydelig ſom den kunde være, lige⸗ 
faa lidt jom Handelen, der indſtræenker fig til Udforſelen 
af Landets Produkter. Regjeringen er mongrchiſt og 
arvelig, baade paa den mandlige og qvindelige Linie. 
Den catholffe Religion er den herſtende. En ubyre 
Mængde Geiftlige og Adelige have meget hindret Nea⸗ 
pels Opkomſt . 

Neapel (Staden) er Hovedſtaden i Kongeriget af 
ſamme Navn og overhovedet den ſtorſte Stad i Italien; 
den indbefatter med Forſtaderne 5 Mile i Omkreds og 



er — SN 

talte Aatet 1808 over 500000” Yndb., hvoriblandt 
en Mongde Lazzaroni (40000), hvis Antag dog fiden er" 
betydeligt aftag;r og 4000 Advocater. Staden ligger 
overordentligt Fjønt ved en Havbugt, ſom Italienerne 
falde Cratere (Baffin). "Havnen ved: Neapelher ſtor og 

beſkyttet ved adſtillige Caſteller, blandt hvilke Sr, El⸗ 
mo eller St. Emsmo ifær ev merkeligt. Paa dette Car 
ſtels Bjerg findes er Cartheuſerkioſter, hvorfra man har 

een af de fjønnefte.Udfigter i Verden. — Sommerens 
Hede tempereres ved de fra Havet blæfende Wøftvinde. ” 
Imidlertid er og her ſom næften i alle fydlige Stæder 
Noerterne mere levende end Dagene. Huſene ere for det 
mefte >, til $ Crager høie, men man dadler ved, dem 
Mangelen paa den ædlere Smag i Bygningskunſten, fom 
man dog bemerkeri andre Italiens Steder. Imidler— 
tid gives der og her nogle fortræffelige Bygninger i den 
ædlefte Stiil. Fornemmeligt fortjener "Theatret San 
Carlo af markes fom eet af de ſtorſte og fffønneffe i Vere 
den." Den hellige Jannarius's Blod Cefter der Geiſtliges 
Paaſtand) ajemmes i to Chryſtalflaſter i den erkebiſtep⸗ 

… pelige % Domtirte. Den førfte Søndag i Mat ſattes det 
. til Skue; naar det da bliver flydende er det et Forbud 
paaletgedt Aar og omvendt. J den nye Mariekirke fin⸗ 

der man den berømte Feldtherre Gonſalvo af Cordovas 
Gravminde. J Narheden af- Staden findes. Virgils 
Gravminde og Grotten Pauſilippo. Narheden af Bjers 

"get Veſud, hvis ofte uſtadelige Udbrud oplyſe Natterne 
i Neapel og ſtjenke Stadens Indbyggere det herligſte 
ſte Syn, har dog fra Tid til anden udſat Staben for bes 
tydefige Farer. Den Skade, ſom Jordryſtelſen den 
26de Juli 1805, hvorved-næften alle Bygninger —* 
anretttede, anſloges til 20 Mill. Ducati. 

Jebukadnezar, ——— i Babylon oq gen for Erob⸗ 
rer i Aſien, regjerede fra 606 til 563 f. Chr. Han var 
en. Søn af Nabopalaffar, der paa nye havde gjorte det - 
babyfoniffe Rige uafhængigt af det aſſyriſte Monars 
djie (630-626). Nebukadnezar udvidede det babylonis 
ſte Rige ved fine Erobringer indtil de veſtligſte Grandſer 
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af Aſien. Han ſlog den ænyptiffe Konge Necho ved 
Karchemiſch, erobrede Jeruſalem, Tyrus og Sidon. 
Efter de aſtatiſte Erobretes Skik, der flyttede overvund⸗ 
ne urolige Folkeſtammer til andre Egne, [od han et ſtort 
Antal Søder bringe til Babylon; deres Ophold der er 
hetiendt under Navn af det babyloniſte Fangenſkab. J⸗ 
følge fabelagtige Sagn ſtal han være trængt frem igjens 
nem Libyen til Veſtkyſten af Afrika. Beretningen om, 
at han en tidlang var et Dyr, der gik i Skoven og aad 
Graes, ſtaaer maaſkee rettere i Forbindelſe med cen eller 
anden oriental Symbolik end lader fig forklare af Lys 
fanthropie (en Sygdom, under hvilfen Menneſket 
bilder fig ind af være forvandlet til en Ulv eller et ans 
det Dyr). ; 

Veckar, en betydelig og ſmuk Flod i det fydlige 
Tydſkland, udfpringer ovenfor Landebyen Schwennin⸗ 
gen i Schwarzwald omtrent 5500 Skridt fra Donaus 
ſchingen/ optager mange Bakke og fmaae Floder f. Er. 
Murr, Kodet, Enz, Nagold, Lauter, Jaxt, Lorenz, 
Filz, bliver ſeilbar ved Kanſtadt i det Würtembergſke, 
hvorfor Handelen ved den, ifær til Heilbronn bliver mes 

” get levende, og flyder ved Mannheim udi Rhinen. Saa⸗ 
vel i der Würtembergſke ſom Badenſke frembyder Neckar 
de ſtjonneſte og meeſt malerffe Udſigter. Neckarkredſen 
i det Badenſke har Navn af den. 

Vecker (Jacques), fodt 1734 i Genf, hvor hans 
Fader var Profeſſor i den tydſte Statsret, kom tidlige 
til Paris ſom Commis hos Banquieren Thefuffon og vis 
ſte fig her ſnart fra en uventet fordeelagtig Side. Mes 
dens Huſets førfte Commis, hvem Borsforretningerne 
vare overdragne, var fraverende, traadde Neder i hans 
Sted, og afgjorde uden Henſyn til de modtagne Inftrues 
tioner, en faa heldig Forretning, at han ſtaffede fit 
Huus en Gevinft af 500,000 Livres; ſelv erholdt han 
en Foræring af 12000 Livres og Theluſſons Fortroligged, 
hvis Compagnon han blev. IndenenTidafr2til 15 
Har overgif han i Formue de rigeſte Banquierhuſe. 

' 

… 
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P Kloge Contracter med det indiffe Compaanie og Speeu⸗ 
lationer vaa de engelſte Fonds i Fredeſlutningens Mies 
blik 17763, hvorom han blev underrettet før Andre, fors 
øgede hans Formue til 6 Millioner. Han tankte nu 
paa at fvinge fig op til een eller anden Plads i Admini⸗ 
ftrationen og udgav 1769 er Vark om det oſtindiſte 
Compaanie. Han forfvarede dette Compagnie, i det 
han erindrede om de Tjenefter, det havde gjorte Staten i 
dens meeſt trykkende Tidspunkter. Morellet og Lacres 
telle vare hang Modſtandere og ſyntes at maatte erholde 
mere Bifald, da de angtebe de udelukkende Privilegier, 
fordrede Handelens Frihed og fmigrede den offentlige Mes 
ning, der var ak det gunſtigt, ſom modſagde Regjerin— 
gen. Desuagtet vandt Necker talrige Tilhængere, og 
felv de, der dadlede hang Syſtem, lode hans Talenter ves 
derfares Ret. For ved literairt Rygte at drage Ops 

markſomheden paa fig, ſtrev han Eloge de Colbert, 
fom 1773 kronedes af det franffe Akademie. Dette 
Priisſtrift havde kunnet været forfattet med mere Critik, 
hvis de afademiffe Former havde tilladt at blande Dadel 
med Roes. Hans Vark Sur la legislation des blés 
gjorde Opfigt. Trods hans Stiils Incorrecthed og 

- Gvulft, trods det Ubeftemte og felv det Tomme i hans 
Ideer, behagede han den ſtore Hob af Læfere ved den 
Popularitet, hvormed han forftod at behandle Finans⸗ 
gjienſtande. Necker begyndte dengana at komme til em 
vis Navnkundighed, hvilken han vidfte af forøge ved at 
drage Marquien af Pezay, der ſtod i hemmelig Brevvex⸗ 
ling med Ludvig 160de i fin Intereſſe. Han lod Kongen 
ved Marquien tilftille en Memoire, der udfaftede et alt⸗ 
for fordelagtigt Billede af Statens Hjelpekilder. Dette 
Middel fremſtyndede Opnaaelfen af hang Plaͤner. Ved 
Slutningen af Aaret 1776 blev han adjungeret Gene— 
ralcontroleuren Taboureau, ſom efter 8 Maaneders 
Embedsforelſe faae fig nødt til at indrømme fam fin 
Plads i Juli 1777. Maurepas, fom uagtet fin høie 
Alder, fin tilſyneladende Sorgloshed og Epicurismus i 
fin Opførfel ei unde give Slip paa en Magt; faa han 
længe var vant til, fremmede hans Ophoielſe, da han 
troede at finde en underdanig Tjener i en Mand, ſom ved 
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fin Fodſel maatte have de Store'til Modſtandere og ved 
fin Religion de Geiſtlige til Fiender. Denne Troe vifte, 
at han ci vigtigt kiendte fin Clients Tegkemaade. Hvore 
dan der nu ogvar faa blev Necker Directør for Finanſer⸗ 
neidet vanſkeligſte Tidspunkt. Bedragerierne under 
den ſidſte Regjeringen havde foraarſaget et fore Brud 
paa Statens Finanſer, den amerikanſte Krig medførte. 
nye Udgifter; ved nye Paaleg havde Necker let kunnet 
tabe fin Popularitet; han beftræbte fig for at hjelpe ved, 
Laan og Forbedringer Til Modſtandere havde han 
Turgots Tilhængere, fom han havde fjernet fra fig ved 
fine Grundſetninger om Kornhandelen. Alle Neckers 
Forandringer bleve dadlede, Turgot ſelv tog Deel i 

;7 Striden: Man bebrejdede Necker en overdreven Kjer⸗ 
lighed for Caiffe d'Escompte; man foreſtillede Affkaffel⸗ 
ſen af Gegeralforpagterne ſom en trolss Forholtsregel 
til at fætre Kongen under Finansminiſtrenes Formynder— 
ſtab; Afſkaffelſen ar Treſoriers ſom en Idee af Law, 
hvis Navn vakte de ſtrakkeligſte Erindringer; det kon— 
gelige Huſes Reform ſom en republikanſt Mands Atten⸗ k" 

tår mod Thronens Majeſtet; Laanene fom en Udvei, 

der var egnet til at undergrave Staten. Den Plan at 

ſammenkalde Provincialforſamlinger fom Necker fore 
nyede efter Turgot, foruroligede Monarchiets Tilhænger 
re og Parlamenterne, ſom han truede at gjøre til: blotte 
Domſtole. Om han end havde mange Fiender, havde 
han'og mange Forfvarere, ifær blandt be Lærde, der ber 

tragtede hans Ophsielſe fom en Eeobring af Philoſophi— 
el. J Aaret 1781 udgav han fin Compte rendu 

over fin Forvaltning; meer end 200,000 Eremplarer af 
denne Broſchüre bleve farte i Omlob, og man kaldte den 

for det blaae Omflags Skyld ſpotviis Le Compte bleu. 

Mu førte Necker, dreven af Wrajerrighed at komme ind 
i Conſeilet. Man gjorde Vanſtkelighed for hang Religi⸗ 
ons Skyld; han troede at være uundværlig, og truede 
med at ville forlade fin Plads; men han blev et lidet 
overraſket, da man tilſtod ham- hang Afſteed. Dette 
ſkeedte Mai 1781. Han begav ſig til Schweiz, hvor 

han kſobte Baroniet Copet og udgav fir Vark Admini- 

stration des, Finances, 3 Bind 8. De, fom alerede 
— 
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havde været utilfreds med hans Compte rendu, fors 
bittrede han endnu mere ved dette Verk. De ſtildrede 
ham fom en Wrajerrig, der vilde drage den almindeli— 
ge Opmærffombed paa fia, der Éjøbte Folkets Gunſt ved 

Tilſtagelſer, der forraadede Monarchiets Grundlag, ved 
at affløre Regferingshemmelighederne og ſom, idet han 
ombyttede Rollen ſom Fyrſteus Raad med en Tribuns 
Rolle, ſyntes at appellere fra Monarchen tit Folket. 
Calonnes Feil og —— tid Be) forøgede Neckers Rygte. 
Denne vendte 1787 tilbage til Frankerig og ſtrev imod 
Calonne, ſom bavde anklaget ham for Ophavsmand til 
Defirit, og blev ifølge denne Strid exileret. Da 

»Gjæringen, fom 1788 yttrede fig imod Brienne, fatte 
Hoffet i Skræek, blev Neder faldt tilbage ſom General— 
controleur, men, modig ved Folkets Stemme, ſamtyk⸗ 
fede han fun paa den Betingelfe, ei at ſtulle arbeide med 
Syremiersminifteren. SJ den Waning derved at beherſte 
Alle, lod han nu Kongen haabe en Forogelſe i ſin Magt 
pg Folket et nær foreftagende Democratic. Den Berets 
ning, han afgav den 27de Dec. 1788 angaaende 
Sitendernes Sammenkaldelſe, fan anfees for den før- 
ſte Gniſt, der tændte det ſaa længe forberedede Brend⸗ 
ſtof. Man har dog ingen Grund til at trog, at Ne— 
cfer, havde en beſtemt Plan; han fvævede uophorligt 

fra Plan til Plan, og det maa forekomme beſynderligt, 
— at han, der af Inſtinkt og Fordom ſogte at ydmyge de 
hoiere Sfænder, ei hængte mindre faft ved den Idee 

at beherſte Monarchen. Alle hang Skrifter ere vpfylde 
te med Stæder, hvori denne Hang til Deſpotismus yt⸗ 
trer fig, J Aaret 1739 bebreidede man ham, at has 
ve bidraget til Hungersnoden, Da han lagde ugrundede 
Bekymringer for Dagen. Hans Fiender paaſtode, at 
af de 39 Millioner, hvorfor han havde Éjøbt Korn, 28 
Millioner igjen vare indfomne af Kornets Salg, - og at. 
han et havde aflagt Regnſkab derfor; ja man gik fade 
vidt, at man paaftod hans, havde anvendt dem til er—⸗ 
gijerrige Henſigter. Den ste Mai holdet han ved 

Standernes forſte Forſamling en lang Tale og forelagde 
deri en Plan, for ſammes Arbeider, da han troede at 

| År fønne lede Forſamliagen efter Godtbefindende. Den. 

| 
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arte Juli, da Regjeringen troede at maatte tage Fors 
holdsregler imod Factionerne, fik Necker fin AfÆced, 
da ban beſtemt havde erflæret fig imod: diffe Forho'déz 
regler, Han fif Befaling, inden 24 Timer at forlade 
Kongeriget og adlød paa Hieblikket. Men neppe var 
hans Bortfjernelfe bleven bekjendt før hele Paris var i 
Opror. Baſtillen ſtormedes, og der viſte ſi ſig ſaadanne 
Sywptoner pan Folkeraſerie, at Kongen ſage fig nodt 
til at kalde Necker tilbage. Necker modtog Indbydelse 
ſen i Baſel og beſluttede at folge ſamme. Hans Rei— 
fe til Paris lignede et Triumphtog. Hans forſte Fors 
retning var at anvende fin Indfiydelſe paa at ſtille den 
vilde Pobels Uroligheder og igjen. tilvei:bringe Sikker⸗ 
hed for Perſoner og Eiendom. Men hans Yndeft hog 
Folket havde nu naaet en Hoide, fra hvilken den nod⸗ 
vendigviis fnart maatte ſynke. Som Finanéminifter 
maatte han foreflaae Midler, der ei kunde behage 
Mængden. Hans maadeholdne Meninger om Stats⸗ 
forvaltningen holdt ei lige Skridt med deres Grunde 
fætninger, der ſtode i Spidſen for Folket. Iſer uns 
dergravede Mirabeau, der ved fin Uſtaanſomhed viſt nok 
var mere ſtikket til at beherſte den offentlige Mening, 
Neckers Anfeelfe hos Nationen. Wed Debatterne om 
én nye Conftitution foreſſog Neder. ef fufpenderende 
Veto, ſom Kongen fulde have og modſagde Adelstires 
lens Afſtaffelſe. Han drev og paa Oprettelſen af en Das 
tionalbank. Da Nationalforſamlingen bekjendtgſorde 
den ſaakaldte røde Bog (Privatfortegnelſen over de kon— 
gelige Penſtoner og Udgifter), erklerede han fig hefø 
tigt mod denne Fremgangsmaade og forfvarede Indhol⸗ 
det af denne Lifte. , Af alle diffe Omſtendigheder opkom 
den Mening, at han varen Ariſtokrat; hans egen Sifs 

kerhed truedes, hang Indflydelſe tilintetgijordes. J 
denne foruroligende Stilling ſtrev han i Sept. 1790 til 
Nationalforſamlingen og bad om fin Afſkeed. Han tils 
bød fig af lade de Regjeringen foreſkudte to Millioner 
ſamt fit Huus med - Tilbehør forblive ſom Pandt paa ſin 

Redelighed i Wationalforfamlingeng Hænder. Man 

optog hans Reſignation med Ligegyldighed, og Mecer 
forlod Paris med den ſmertelige Folelſe, at fee finger · 
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glerrige Planer og glimrende Udſigter tilintetaforde. Un— 
derveis blev han paaet Sted anholdt, poget ander inſulte— 
ret af Folket og fortſatte ſin Reiſe ei üden Vanſtkelighed. 

Hah begav fig til Copet, hvor huuslige Uheld endnu mere 
forøgede hans Kummer. Han miftede efter en lange uges 
dom fin elffede Gemalindes kor at adſprede fia tog han 
nu fin Tilflugt til fin Yndlingsbeſtſeftigelſe, at ſtrive; 
adffillige Varker af forſkielligt Indhold vare Frugten af 
hans ledige Tid. Har ffrev et Forfvar for fin Forvalts 
"ning under Titel: Sur administration de M. Ne- 

cker par lui-méme, Han forfvarede Kongen i fine 
Réflexions adrelfées åla nation francaifle, Sine 

Ideer om den udøvende: Magt fremfatte han i en Af— 
handling Du pouvoir exécutif dans les grands états, 

hvilfen endog anbefales af dem, der ei ynde ham. Hans 
Cours de la morale religieufle er ei ſtreven uden 
indtrængende Veltalenhed. ; Desuden Gar man endnu 
adffillige andre Værfer af ham. Endnu 18902 udgav 
han et Vært imod den confularife Magt, hyvilket dens 
gang gjorde megen Opfigt, Hans SÉrivemaade er ſted⸗ 
fe omhyggelig, men ofte tensformig og tvungen, ſtjondt 
det ei mangler ham paa fand Veltalenhed. Han døde.t 
Genf den ode Avril 1304, og efterlod en meget betyde— 
lig Formue, uagtet de ftore Tab, han havde lidt. Hang 
Datter, den fom Forfattere berømte Frue Staél, har 
endnu udgivet flere af hans efterladte —— fans sene 

” Memoirer af hans Liv. 

eder (Sufanne), den Ovennævntes Gemalin⸗ 
de, var Datter af en evangeliſt Præft Naaz i Genf. 

"Uden Formue havde hun erholdt en fortræffelig Opdra⸗ 
gelfe og blev tagen med til Paris af Mad. Vermenoux 
for at underviſe hendes Søn i det Latinffe. Her lærte 
hun at fjende Neder. Begges Forbindelfe var Følgen 
af gjenfidig Tilbøieligbed, ſom vedvarede ufvæbfer til 
deres Død. Mad. Neder var en Kone af den fortræffes 
ligfte Characteer, under alle Omſtendigheder en gm, kjer⸗ 
lig, tro JEgtemage, Moder og Veninde, lige dannet 
af Aand og Hjerte, Da Lykken hævede — Gemal, 

J1 
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betjente hun fig af fin Anſeelſe og Formue til velgſorende 
og menneſkekjerlige Henfigter. J Nærheden af Paris 
havde hun paa egen Bekoſtning ſtiftet et Hoſpital, hvilket 
hun opoffrede fin hele Omhue. Blandt de Lærde havde 
hun formedelſt hendes dannede og elffværdige Aand man⸗ 
ge Venner fom Thoma, Buffon og Marmontel, Hvile 

ken fidfte udkaſter følgende SÉildring af bende: „Frue 
Necker befidder et en ung franſt Dames Elſkvardighed; 
thi bun er ubekjendt med Parifes Sæder. Hverken hen⸗ 
des Opførfel eller Sprog har en Dames Tone og Hol⸗ 
ding, der er opdragen i den Fjønne Kunſts og i Verdens 
Skole. Uden Smag i fin Paaklabning, uden Lethed i 
fine Bevægelfer, uden Ynde med al hendes Fiinbed, vis 
fer Gendes Aand og hendes he'e Udtryk alt for meget det 
Regelmasſige til at hun fulde kunne have Gratie. 
Men hvad der giver hende en eiendommelig Ynde er 
hiin Uſkyldighedens og Godhedens fædelige Anftand. En 
dydig Opdragelſe og eenſomme Studier have givet hende 
Alt, hvormed Kunſten fan udvide Naturens ſjeldne Ane 
læg. Hendes Folelſe var fuldkommen rigtig, men hvad 
hun tænfte var ofte "forvirret og bredt. Eftertanke 
gjorde hendes Begreber ei klarere; vilde hun hæve fine 
Foreftillinger til det Almindelige, tabte hun. fig i det 
Overfvændte. Hun faae viſſe Gienſtande kun igjennem 
en Taage, der vifte dem forftørrede for hendes Blik ; 
ſaaledes blev hendes Udtryk næften fvulfigt , ja næften 
latterligt, naar det ci havde været faa aldeles oprige 
tigt. Hendes Smag var mindre Tact end Følge af Ans 
dreg Domme, fom hun havde ſamlet og afſtrevet. I 
der ſtriftlige Udtryk yndede hun fun det Hgie, Majeſte⸗ 
tiffe og Yrægtige; de finere Gradationer og Blandinger 
i Tone og Farve, det, Naive hos Lafontaine, det Natur⸗ 
lige hes Mad. Séviané tiltraf hende mindre; . Dit 
Lette, og det Yndige i Efterladenheden undgik 
hende. Hun forkaſtede i den hoiere Stiil alt hvad 
der berørte Omgangétonen. Thomas's eller Buffons 
Anſeelſe gialdt mere fjog hende end Racine. JF Alt hvad . 
hun gjorde, felv i fine Vederqvægelfer gif en vis Regel. 
og Orden over Alt. Hun behandlede enhver i fit Selſkab 
med den ſtorſte Omhyggelighed og Opmarkſomhed; 
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men hvad Forbindtligt Gun ſagde eller gjorde var overs 
lagt i Forveien; Intet kom umiddelbart af hendes Følelse 

ſe. Hun gjorde Alt a'ene for fin Mand, Denne fulde 
vi lære at fjende, fatte —— for ham, tale med 
Bifald om ham, hielpe til at grundfæfte hans Berom⸗ 
melſe; derfor ſtiftede Gun en lærd Selſkabscirkel hos fig. 
Men ci nof dermed: hendes Sal, hendes Taffel maatte 
tjene til Wedergqvægelfe og SÉuefpil for hendes Mand; 
thi virkeligt ſpillede han fun dev den folde, ſtumme Til⸗ 
ſtuer. Paa nogle faa fine Bemarkninger nær, ſom han 
anbragte hift og her, overlod han Samtalen gandſte tik 
fin Kone. Hun gjorde hvad hun kunde, men befad aldes 
leg iffe den behagelige Underholdnings Tone ved Bor⸗ 
det, Ingen Spøg, intet Indfald, vafte Aand og 
Samtale. Gik Samtalen i Staae, ſogte hun uro⸗ 
lig Grunden dertil i vort Øie; men hendes Gjeſter uns 
derholdt fig fædvanligt paa egen Bekoſtning og fparede 
deres Værtinde dén Umage at være elſtvardig.“ — Hun 
døde i Copet Aar 1794 og bar forfattet følgende Verker: 
1) Désinhumations précipitéöes 790; 2) Mémoi- 

re sur Fétablissement des hospices; 3) Réflexions 
sur la divorce 1793. Hun paaſtaaer, imod den pros 
teſtantiſte Religiong Grundſetninger, Mate abernes 
Uopløfelighed. Man finder i det Hele i dette Skrift 
"mere Folelſe end Ræfonnement og ofte en fonlfig overs 
læffet Skrivemaade; Mélanges extraits des manu- 
scrits de Mad. Necker 1798, 3 Bind, udaivne efter 

hendes Dod. J Almindelighed findet man i alle hendes 
Varker mange fande og fine Gemærfninger, ſtjsnne 

Fremſtillinger, forſtandige og vel udtrykte Raad. 
Derimod finder man og en betydelig Mængde Feil. 

Vederlandene (Kongeriget). Dette Kongerige 
opfom ved de Allieredes Seire over Napoleon, Den 
2den Oec.181.3 holdt Vilhelm 1fte fit Intog i Amſterdam 
fom fouverain Fyrfte af de forenede Nederlande, ved 
Wiener⸗Congreſſen erholdt han de forrige oſterrigſke Nes. 
derlande og erflæredeg den 23de Febr. 1815 offentlige 
for Konge af Nederlandene, Fyrſte af — og Stor⸗ 

2 . i 
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hertug af Luxemburg. Kongeriget udajør-en fuldkom⸗ 
men arronderet Stat af 1164 Quadratmile med noget 
over 5 Mill. Indbyggere. Riget indbefatter, Luxem⸗ 
burg iberegnet 18 Provindſer, nemlig 1) Avfland, 2): 
Zeeland, 3) Utrecht, 4) Geldern, 5) Overyſſel, 
6) Friesland, 7) Grønningen , 8) Drenthe, 9) 
Nordbrabandt, 10) Sydbrabandt, 11) Veſtflandern, 
12) Yſtflandern, 13) Antwerpen, 14) Luͤttich, 15) 
Limburg, 16) Namur, 17) Hennegau og 18) Storher⸗ 
tugdommet Luremburg. Af Folkemengden regner man 
3 Mill. 210,700 paa de fydlige Provindſer. Konge⸗ 
rigets» Befiddelfer udenfor Europa udgjøre omtrent 
5,236 Quadratmile og beffaae af Gouvernementet Gas 
tavia med Øen Madura; Molukkerne, Malacca, Mas 
cafjar med Bima, Directorierne paa Coromandel og i 
Perſien, Comptoirerne i Bantam, Padang, Japan med 
4 Refidenfer, tretten faſte P'adfe paa Guineakvſten, Colo— 
nien Surinam i Amerika og de veſtindiſte Øer Curaſſao, 
St. Euſtaz og Gt, Martin. — De egentlige Neder—⸗ 
[lande ere, ſom ovenfor er viiſt frærfe befolkede. Intet 
andet Land fan paa et lige Rum opviſe en ſaadan Meng⸗ 
de betydelige Steder og Flakker; ja felv en for Deel 
Landsbyer, udmærfe fig fremfor andre Landes ved Stør» 
relfe, Induſtrie, Nethed og Fotkeantal. Maſſen af 
Indbyggerne ere Hellendere, Friſer og Wolloner eller 
Belgier, ſom have deres ſeregne Dialect. Dog er i de ( 
belgiſte Provindſer det franſte Sprog de Fornemmeres 
og mere Dannedes Sprog og tillige SÉrift: og; Cancellie⸗ 

ſproget. J de hollande Provindſer var hidtil den res 
formeerte, i de belgiſke den catholſte Religion den here 
ffende; dog nyde, efter den nye Conſtitution, alle Relie 
gioner lige Beſtottelſe. Hiſtorie. "Vi lære alerede 
rede at fjende Belger (Belgier), Bataver og Friſer ved 
Romernes Feldttog under.Cæfar og Auguſtus (See Art, 
Belgier, Bataver og Friſer). Bataverne udryddedes i 
det sre Aarhundred; Belgierne underkaſtedes det 
frankiſte Herredom i der bre. Friſerne bleve forſt 
i det 7de og 8de Aarhundred overvundne af Frankerne. 
Ved Freden til Verdun 843 bleve Batavien og Friesland 
lagde til der nye Kongevige Tydſtland og regjeres 
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deg af Statholdere, ſom ſſden gjorde fig uafhængige og 
deres Værdighed arvelig. J Aaret 855 fom Neder— 
landene i Forbindelfe med Lothringen. Fra Aar 1000 
til Slutningen af der 14te Aarhundred deelteg Lane 
det ſtedſe meer i mange ſmaae Grevſtkaber og Rigéftæs 
der; i det 14de og 15de Aarhundred tilfalde den ftørfte 
Deel af famme Hertugerne af Gurqund,. under hvils 
ken Nederlandene bleve ril det meeſt blomſtreüde Land 
i Europa; deres gunſtige Beliggenhed ved Nordſsen vafs 
te og befordrede Indbyggernes Induſtrie, hvorved de 

erhvervede fig ſtore Rigdomme. Kyſtprovindſernes fat» 
tige Jordbund blev ſtykkeviis frarevet Haver og opdyrket. 
Snart opfyldte Kunſtere og Haandværfere Sfæderne; 
Arbeiderne trænate fig i Overflodighed til Manufacturer— 
ne; nederlandſt Lærred og nederlande. Klade føgres over 
hele Enropa. Nederlandffe Søfarende feiiede til fjerne 
Nationer, og Fifkeriet, Nederlendernes naturlige Dæs 
ringsvei, blev Nationens Monopol. Paa Korstogenes 
Tid vare Nederlenderne og de tydffe Hanſeſteder, med 
hvilke de ſtode nøje Forbindelſe, Verdens forſte Kjøbs - 
mænd. Ved Giftermaal mellem Maria, Datter af Carl 
den driftige, den fidfte Hertug af Burgundien, og ÉrÉcs 
hertug (ſiden Keiſer) Maximilian tilfalde Nederlandene, 
med Undtagelſe af nogle Provindſer, det oſterrigſte Huus 
(1477); under Carl den ste, fom forenede alle Neder— 
landene, kom de under Spanien. De indlemmedes og 
ſom burgundiæ Kreds i det tydffe Rige, Under hans 
Regjering udbredte den proteftantiffe Lære fig i de bata— 
viffe og belgiffe Provindſer, fEjønde haardt undertryk⸗ 
fet; thi henved 100000 fEulle have miſtet Livet ſom 
Kiettere. Men hans Søn Philip 2dens, bigotte Tyran⸗ 

nie, der ogſaa krenkede Nederlendernes gamle Priviles 
gier, nodte en ffor Mængde Manufacturifter, ifær Uld⸗ 
arbeidere til at flygte til fremmede Lande (fornemmeliat 
England og Sachſen) og bragte endeligt Oproret til Ud⸗ 
brud, da han ved den haarde Hertug af Alba vilde tvinge 
Nederlenderne til den catholſte Religion og berøve dem 
deres borgerlige Rettigheder. Under Anforſel af Prinde 
Wilhelm ifte af Naſſau Oranien losreve de ferm Pro— 
vindſer, Holland, Zeeland, Geldern, Utrecht og Fries— 

— 

* 
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land fig fra Spanien og fluttede 1579 den berømte Union 
til Utrecht; hertil fon Overyſſel 1580 og Grønningen 
1594. (See Schillers Geſchichte des Abfalls der vereis 
niaten Niederlande von der ſpaniſchen Regjerung, Leip⸗ 
zig 1732. ei fuldendt). Saaledes opkom de forenede 
Nederlandes Republik; de ſydlige Provindſer, hvori min⸗ 
dre fælleds og politiſt Intereſſe fandt Sted, vendte lidt 
efter lidt tilbage under fpanff Herredom. | Hine derimod 
kjempede med uovervindelig Kſakhed mod de ſpan ſte Hær 
re, indcil Spanien 1609 maatte tilftaae den en Stil⸗ 
ftand paa 12 Aar. J Aaret 1648: blev deres Frihed 
formeligt erkjendt Øl den weſtphalſke Fred. Man falde 
fe nu den hele Friftat Republifen Holland efter den vigs 
tigfte Provinds (See Holland). De 10 øvrige Provinde 

… for, ſom ei forenede fig med hine, bleve kaldte de ſpanſke 
Mederlande. Flere Fyrfter af Hufet Oranien beflædede 
Statholderverdigheden i Republiken Holland, og den 
blev arvelig under Wilhelm 3die (1674), Holland hæs 
vede fig fom ſtor Somagt, Fifferiet i Nordſoen blev 
Nederlendernes fuldkomne Eiendom, de erhvervede fig 
ftore og vigtige Befiddelfer uden for Europa, og deres 
Induſtrie ſteeg til der Hoieſte i Midten af det 17de Mars 

.… Hundred. Men Deeltagelſe i alle fremmede Krige, mes 
dens England udvidede fin andel og Frankerig lagde 
Grunden til fin, befordrede Hollands Forfald, Stole 
modſtode Hollænderne Ludvig 14de Erobreſyge, ſom bes 
rovede Spanien Endeel af de ſpanſte Nederlande, men 
maatte endeligt ønffe Fred (det Øvrige af Hollands His 
ftorie findes under Art. Holland og Miſſau). De ſpanſke 
eller catholſte Nederlande vare det Tviſtens Æble, hvor⸗ 
om Øfterrig og Frankerig ftrede uophørligt i to Aarhun⸗ 
dreder. Endeligt ſaae Spanien fig nødt til, lidt efter 
lidt (iſer i Pprenerfreden 1659.0g den aachenſte Fred 
1668) at aftræde Frankerig hele Artois og nogle Pladſe 
i Flandern, Hennegau, Namur og Luremburg , hvile 
bleve kaldte de franſte Nederlande. Wed Freden i Utrecht 
(1713) fom de ſpanſte Nederlande under Øfterrig, hvor⸗ 
for de nu bleve kaldte de oſterrigſte Nederlande eller Bel⸗ 
gien; de gjorde Oprør imod Joſeph aden (fee denne Art. 

ø 



Ved 167 

oq Art. Noot) og erobredes af de Franffe, ſom erholdt 
dem aftraadde af Øfterrig i Freden til Campo Formio 
1797 og fiden i Freden til Luneville 1801. Holland 
erobredes og 1794, erholdt en nye Forfatning og Navn 
afden bataviſte Republik, men forvandledes 1806 til 
et Kongerige under Napoleons roder Ludvig og blev 
tilſidſt 1810 gandſke indlemmet i Frankerig. De Allies 
redes Seier ved Leipzig 1813 forandrede Rederlandenes 
Skjebne. De Allieredes Hare beſatte dem. Hollæne 
derne tilbagekaldte Familien Naſſau-Oranien, der havde 
fundet Tilflugt i England, og udnævnte Wilhelm steg 
Son til deres ſouveraine Fyrfte under Navn af Wilhelm 
Ifte; de hidtil i Franferig indlemmede Nederlande bleve 
ifølge Wiener-Congreſſens Beſtemmelſe (Acten af 21de 
Su'i 189154) tilligemed det forrige Hoiſtift Luͤttich (paa 

Lidet nær, ſom Frankerig beholde og noget, der blev afs 

traadt Preuffen) forenede med Holland til cer Kongerige. 
Dets Forhold blev nærmere beftemt ved Wiener⸗Congres— 

fen ved et Fordrag af de forenede Magter af 3ite Mat 
185. Det til Storhertugdom ophoiede Luxemburg 
blev vel overgivet den ſouveraine Fyrſte af Holland, ſom 
Skadeslosholdelſe for aftraadte naſſauiſte Beſiddelſer, 
men knyttet til Tydſt ands Intereſſe, ſom en fra Neders 
landene adſtildt Stat. Kongen af Nederlandene har 
ſom Storhertug af Luremburg den 11te Plads i For— 
bundsforſamlingen og in Plenum tre Stemmer. Mos 
menterne i Kongerigets Hiftorie fra dets Oprindelſe 
ere følgende. Den 8de Juni 1815 tiltraadde Kongen ” 
af. Nederlandene det tydffe Forbund. Den 18de Juni 
boidtes Slaget ved Waterloo paa nederlandſt Grund, 
hvorved det nøje Kongerige bekreftedes. Den $de Aus 
guft aabnede Kongen Stændernes Forfamling for at raad⸗ 
fraae om Rigets Grundforfatning, og den 19de erflæres 
de en. Deputation af Standernes Forfamling den nye 
Conſtitutions Antagelfe. Den Iite Oct. ſluttedes en 
Tractat mellem Nederlandenes Konge og Keiferen af 
Oſterrig angaaende den belgiffe Statsgjeld. J Den ans 
den Pariſer Fred maatte Frankrig ogfaa afftane de Styk— 

— fer, det i den førfte Parifer'Fred havde beholdt af Des 
derlandene tilligemed Feſtningerne Marienburg og Phi—⸗ 
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livpeville. Wilhelm uſte erhohdt og ved Tractaten med 
Enaland af 29de Oct. 1814, mod Aftraedelſe af fine Fordrinzer paa Tap og Colonterne, Demerary, Eſſe⸗ 
quebo og Berbice, alle de, øvrige hollandſte Cofonier, 
ſom Republiken havde Sefiddet før 1794, tilbage. Den 29de Oct. 1855 fløden Eſtadre undev Admiral Buys— 
kens, med en Divifion Tropper beſtemt til Batavia ud 
fra Texelen. Den 17de Mai 18916 forbandt en neder⸗ 
landſt Flaade under Admiral von der Capellen fig med . 
den engelffe under Admiral Exmouth i Bugten ved Als 
gier og tilkjempede fig ved er hidſigt Bombardement vig⸗ 
tige Betingelfer af Deyen. Den 25de flurtedes til Ser 
venaer en Convention mellem Kongen af Nederlandene 
pg Kongen af Preuſſen angaaende IAftrædelfen af et 
Stykke Land til der forſte. Den 31te Juni 1816 tile 
traadde Kongen af Nederlandene det hellige Forbund. — 
Hvad Forfatningen angaaer er Kongeriget Nederlandene 
et indffrænfet conſtitutidnelt Monarchie Kronen er ars 
velig i Huſet Oranien; Naſſau for den forſte Konge 
Wilhelm Frederiks mandlige Efterkommere efter Forſt— 
fødfelsretten og Repreſentation. J Mangel af mandlis 
ge Efterkommere gaaer Kronen over til Kongens Døttre 

v efter Forſtefsdſelsretten ꝛc. Kongen fan ei bære nogen 
fremmed Krone og Regjeringens Sæde ei flyttes ud af 
Landet. Kongen nyder en aarlig Indkomſt af 2,400,000 
Gylden bollandø af Statscaſſen. Kongen er myndig naar 
han er 19 War gammel; i fans Minereaarighed føre 
Medlemmerne af det kongelige Huus Kormynderfabet t. - 
Forening med nogle af Rigets anfeete Mænd; denkonge⸗ 
lige Magt udoves imid errid af en Regent. Kongen 
udgver alle Souverainitetsacter, efterat Anliggenderne 
ere foredragne Statsraadet. Han vælger og afſkediger 
Miniſtrene og Statéraadets Medlemmer. Den øvers 
ſte Beftyrelfe af Colonierne og de ueuropaiſte Beſiddel— 
for tilfommer ham. Wed Siden af ham ſtager Rigsftæns 
derne, ſom kaldes Generalſtaterne, repræfentere Folket 
og ere deelte to Kamre, hvoraf det ene indbefatter 110 : 
af Provindferne paa fre Aar udnævnte Medlemmer, det 
andet (fom fører Navn af det førfte Kammer) ei. færre 
end 40 og ei flere end 60 Medlemmer, hvilfe udnævnes 
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af Kongen vaa Livetid. Statéminiſtrene have Sode i 
begge Kamre, enten fom, Miniſtre, i vilket Tilfælde de 

" Fun have en delibererende Stemme eller fom Medlems 
mer. Kongen fender. fine Forſlag til det andet Kam— 
mer, der fender dem til det førffe for at ſanctioneres. 
Begge Kamre føre den gamle Titel: Wole og Hoitfor⸗ 
maaende Herrer. Generalſtaterne have Ret" til at 
gjøre Kongen Forſlag, i hvilket Tilfalde det andet Kam— 
mer gjør Begyndelſen. En Trediedeel afgaaer aarligt 
fra dette Kammer, men de afgaaende Medlemmer 
funne vælges ftrar igjen. For at kunne vælges maa 
QValgcandidaten være 30 Far og boſat t, den væ'gende 
Provinds. Provincialſtaterne beftaae af Vevrefentane 

terne 1) de Adelige, 2) Stæderne og 3) fandmændene. 
Jovrigt findes ingen Forføjel i Stænder og ingen Immu— 
nitet Sted for Loven; valle Religtoner nyde fuldkommen 
Frihed, og Medlemmerne af alle Religionspartier have 
defamme.bore:rlige og politiſte Rettigheder. En egen 
af tre elfer fire catherſke Medlemmer af Statsraadet bes 

ſtaaende Commisfion ſtal vaage over den catholſke Ritus 
og over den belgiſte Kirkes Friheder. Hvad Forvaltnin— 
gen angaaer faa har Kongen den hele udovende Madt i 
fine Hænder. » Ved Siden af ham ftaaer Statsminiſte— 
riet. Dette beftaaer af fem Medlemmer, for Juſtitſen, 

de udenlandſke Anliggender, Marinen, det Indre og Fis 
nanſerne. Vandvaſenet og Bygningsvæfenet, Krigsde— 

partementet og den offentlige Underviisning danne egne 
Departementer, hvoraf hver foreſtages af en Generals 
commiſſair. Miniſteriummet har en Statsſekrekeer. 
Alle diſſe Embedsmænd danne Kongens Geheime-Cabinet. 
Statsraadet er den anden bhøiefte Centralautoritet. Der 
gives og en overſte —— for hele Riget under Navnet 
Nederlandenes hoie Raad. Militæret ſkal efter offent⸗ 
lige Blade, effectiv beftaae af 35000 Mand, foruden 
Schweizere og Naſſauere, Marinen af 10 Linieſttbe & 
tjeneftedygtig Tiiftand og 8 Fregatter. Budgettet for 
2816 var anflaaet til $2 Mill: hollandſte Gylden, hvor⸗ 
af Statégjeldens Renter opfluger en betydelig Deel. 
—* eneſte Ridderorden er den 1814 ſtiftede Militærs 
orden. 

* 
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Vederlandſt Skole Falder man de Malere, ſom 
fradet 15de Marhundred i Nederlandene lagde fig efter at 
uddanne deres Kunft paa en eiendommelig Maade. Man 
maa igſen ſtielne imelſem den hollandſte og flanderſke els 
lev flamſte Skole. Stifteren af hiin var Lucas fra Lei⸗ 
den (fodt 1494 dod 1533), Stifteren af denne Frants 
Floris (føde 1520 død 1570), ſom man kaldte den flan⸗ 
derffe Raphael. Ofte nof hører man den Paaſtand, at 
Fremſtillingen afden almindelige Natur var det Characs 
feriftiffe vzd den nederlandſte Skole. Nogle ſige, at 
denne Dadel gjelder blot den hollandſtke Skole, der bes 
ftræbte fig for at viſe fin Farvekunſt i det lille Cabinets⸗ 
malerie, da derimod den flanderſtke har fremftillet den 
høie, ædle Natur i ſtorre Malerier, IMan far troet, 
derved at hæve den flanderſte Skole mod den hollandſte, 

, Men det funde vel være, at netop det, hvorved man tenk⸗ 
te at hæve den, geraadede den til Dadel, dg det i Frem⸗ 

ſtillingen ei kommer an paa hvad, men hvorledes. - Hvad 
om Georg Forfter havde Ret, naar han figer, at de flans 
derſke Maleres Varker for Størftedelen ere af det Slags, 
at, man i den fortræffelige Haandarbeider ofte favner 
Digteren ng i Danneren af det Legemlige, ofte Sjeleſka⸗ 
beren? Kom det ikke derpaa an, om den hollandſte SÉos 
le, ved fine. Fremſtillinger af den almindelige Natur, 
ei netop vifte det, fom man der ſavnede? Men at dette 
ofte var Tilfældet fan vel ingen nægte, Bedre kunde 
man angive Mangel paa Idealiſering ved den hoieſte 
Tilfredsſtillelſe af Virkelighedsfordringerne, undertiden 
paa Skjonhedens Bekoſtning, ſom den nederlande Sko— 
leg almindelige Characteer. Mellem den flanderſke og 
hollandſte Skole bliver desuagtet endnu ſtedſe ſtor Fors 
ſtjel. Den flanderſke har i ſtore Compoſitioner en glim⸗ 
vende Colorit, Lysſtyggens Magie og et kraftigt Udtryk, 
den hollandſke copierer Naturen til Beundring, felv i de 
mindfte Ubetydeligheder oa holder fig i Tegning og Fars 
ver med den frørft mulige Troſkab til Naturen. At beg⸗ 
ge Skoler have erhverver fig veſentlige Fortjenefter af det 
Practiſke og Tedjniffe i Maleriet er aldrig draget i Tvivſz 
men af felv be eſthetiſte Fordringer langt oftere ere til— 
fredsftillede af dem end man almindeligt troer, fan fun 

bd 8* 



Ned — 

den nægte, fom ei antager Arter af Skjsnheden. Til 
den flanderſke Skole høre: Hiſtorie ⸗/ og Jagtmaler Stras 
dan (de Straet) fra Bruͤgge (født 1536), Martin de 

Vos (født 1536), Spranger (født 1546), Peter og 
Frants Porbus, Fader og Søn, Perfpectivmaler 
Henr. SteenwpE (født 1550), Dionyſius Calvart 
(fodt 1555), Brødrene Paul og Mathias Bril, ven 
Oort (født 1557), Peter Breughel og hang Søn 
Joh, Roland Saverp fra Courtray (føde 1576). Ef—⸗ 
ter alle diffe fom Peter Paul Rubens, en Mand af 

» utrættelig Flid, fjæmpemæsfig Phantaſie og Fremftils 
lingskraft, hvem man tilffriver 4000 bekjendte Maleris 
er. Med ham hævede den flamſke Skole fig til det Høier 
ſte. Derpaa fulgte flere udmærfede Kunſtnere: Frants 
Snyders (føder 1579), hvis Jagtſtykker overgaae alle 
andre i Driſtighed; Jodocus Momper (født 1530), 
hvis Bjergdale frembyde behagelige Afſtande; Peter 
Neefs, en bersmt Kirkemaler; David Teniers, Fader 
og Søn, ſom næften ei have: deres Lige i Fremſtillingen 
af Bondeſelſtaber, Vagtſtuer, Landsbyfeſter 2c.; Caſpar 
de Crayer (født 1582), ſom i fine hiſtoriſke Malerier é 
Udtryk og Colorit nærmer fig Rubens; Gerhardt Se⸗ 
gers, lizeſaa ſtor Hiſtoriemaler, ſom hans Broder Daz 
niel Blomſter-⸗ og Inſectmaler. Don overtraf Jacob 
Jordans (fodt 1594) alle Rubens Efterlignere. Abra⸗ 
ham Janßen og hans endnu bedre Diſcipel Theodor 
Rombouts ligne Rubens i Colorit, men ei i Tankernes 
Storhed. - Den flitfige Lucas von Uden forfærdigede 
Landffaberne til Rubens Malerier og udmærfede fia ved 
Fremftillingen af Morgenroden. Anton van Dyk 
(født 1599) erhvervede fig Navn ſom Konge i Portraits 
maleriet, Cornelius Schut, for hvem Job, Wildens 
ofte forfærdigede Landſtaberne, udmarker fig ſom Hiſto— 
riemaler; Adrian Brouwer erhvervede ſig Bersmmelſe 
ved hans ædle Fremſtilling af almindelige Scener; Jos 
han van der Meer ved fine Hyrdeſtykker; Anton 
Srants van der Meulen ved fine Slag; Frants og 
Johan Milet, Fader og Søn, ved deres Landſkaber. — 
Men ogfaa i den hollandſte Skole fandtes ſtore Kunſtne⸗ 
te, hvis Rakke begynder med Octavius ven Veen frø 

di 
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Leyden (født 15395 død 17634). Rubens Lærer, Abra— 
ham Bloemart fra Gorcum (født 1567 død 1647) ma⸗ 
lede Hiftorier, Landffaber og Dyr igod Smaa; Cots 
nelius Poelenburg fra Utredt (født 15%6 dod 1633) 
var ifær' heldig 1 Tmaae Landſkaͤber med ſmaage Figurer. 
Værdige Difciple af ham vare Daniel Vertang og Jo—⸗ 
ban van gaensberge, Fordeelagtigt udmarkede fig og 
Joh. Weynants fra Harlem (født 1600) fom Lands 
fEabsmaler, og Joh Daniel de Seem fra Utrecht (født 
1604 død 1674) ved fine ſtuffende Efterligninger af 
Blomſter, Frugter, Teppener, Kar ꝛc. Mere berømt 
end alle diffe blev Rembrand, ſom ved fin meſterlige 
Colorit forſtod ar fFjule alle andre Feil i fine Malerier; 
Hermann Sachtleven (Zachtleevens), hvem Gang 
Landffaber viſe ſom en Ven og Yndling af Naturen, fore 
fjener ftørre Berommelſe. J Selſkabsſtykker og Atlags 
fer udmærfe fig. Gerhard Terburg fra Zwoll (født 1608 
død 1681); i Landſtaber Joh. Both fra Utrede (føde 
1610, død 1650) og germann Swanevelt fra Woͤr⸗ 
den (født 1620 død 1690). Aßelyn (født 1610 død 
1680) malede Slag, Landſkaber og Hyrdeſtykker med 
glsdende Colorit. Men neppe fan man med rigtigere 
Tegning male ffjønnere og belyſe noiagtigere end Ger— 
hard Dow (Douw) (født 1613 død 1680). Deter van 
Laar var Onfinder af Bombocciaderne (fee diſſe) Gabris 
el Metzu, der arbeidede i Treburgs Maneer, overgik denne 
endnu i kraftigere Penſelſtrog; Berenberg af Utrechts 
Landſkaber ere fulde af Liv, Kraft og Friſkhed. Philip 

Wouvermann, født 1620 dod 1663)den beromteſte He⸗ 
ſtemaler, leverede Slag: og Jagtſtykker, Heſtemarkeder 
Reiſende og Rovere, hvilke man tilſammen gjør meget 
af. Hans Diſcipel Johan Griffiers Rhinegne ere fore 
træffelige.  Unt, Waterloo's Landſtaber, fom Weenix 
prydede med Figurer og Dyr, ere undertiden meget kolde, 

men behage —— den Noiagtighed, bvormed han 
lader Lyſet ſtinne imellem Træerne, og forftaaer at vife 
Skyggen af Gjenftandene i andet, Berghem erhvervs 
vede fig Navn af Malernes Theocrit, og maaſtee Poul 
Potter alene fan firide med ham om Fortrinnet. Lu—⸗ 
dolph Backhuyſen malede fine Soſtorme ligeſaa fEjønt 
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ſom Æræffeligt; Frants Mieris udmærÉede fig ved en 
vderſt fiin og rigtig Behandling af mange Øjenftande i det 

huuslige Liv, Joh Peter Slingeland var neppe noiagti⸗ 

gere. Gottfred Schalken fra Dordrecht er endnu ei overs 
gaaet i Beſysningen af Natſtykker. Carldu Jardin mas 

lede fortræffelige Markeder, Dyr og Landſtaber, og Adri⸗ 

an vande Velde Landſtaber og Dyr med næften uopnaage⸗ 
lig Fuldkommenhed. J Frem filling af den eenſom ffjønne 
Ratur udmærtede Jac. Ruisdael fig, ligefom van der 
Yicer i fiile, yndige Maaneſtinsmalerier. Adrian 
van der Werf malede fine fmaae Hiftorier med ude 
merket Fiinhed. Blomſtermaleren Peter van Hulft 
fra Dordrecht blev i dette Slags Malerie overtruffen af 
Jacob van gupfum; fom neppe nogen anden heri har 

overgaaet, Om de Enkelte ſee de færdeles Artikler. 

Nederrhin (Storhertugdommet) fee Preuſſen. 

Nedſtigende Linie falder man en Rakke Perſo⸗ 
ner der nedſtamme fra hverandre i en Folge, ſom Fader 
til Son, Sonneſon 26.; i omvende Følge falder man 
dem opſtigende Linie. —— 

Veefs (Peter) er Navnet paa to beromte nederlande 
ſte Malere, Fader og Søn. Faderen, ſom er bleven 
meeft berømt, blev født i Antwerpen 1580 og lærte Mas 
leriets forſte Begyndelfesgrunde hos Steenwyk. Han 

lagde fig ifær efter Architectur og Perſpectivmalerie og 
har erhvervet den ſtorſte Bersmmelfe ved fine gothiſtke 
Kirkeperſpectiver. Van Tulden og Teniers malede als 
mindeligt Figuterne i hans Billeder. ; 

Vegativt er det ſamme ſom Benagtende, af det Las 
tinffe negare, at nægte, Saaledes figer man, at bes 
fvare noget negativt 2c. — Jen bøiere eller philoſophiſke 

Sprogbrug betyder Negativt det, ſom uden ſelv at bes 
ſtemme Noget, blot udelukker noget andet Beſtemt eller 
Poſitivt. Menneffe, Sort, Klog er noget beftemt og 

indeholder pofitive Begreber; de negative Begreber ders 
af ere Ikke-Menneſte, Ikke⸗ Sort, Ikke⸗Klog. J 
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det Jeg fætter dette neaative Begreb antager Jeg alder 
leg intet Beſtemt; et Ikke⸗Mennefke fan være en Bog, 
et Bord, et Huus 26.5 Jeg udelukker blot det poſitive 
Begreb Menneſke. Det følger heraf, at en faadan nes 
gativ Foreſtilling et fan tenkes uden noget modſat Pofis 
tivt (eller Beſtemt). — Negative Domme ere i Logiken 
ſaadanne, i hvilke tilfjendegives, åt der Mangfoldige eller 
Materielle i Dommen ei lader fig forene i Bevidſtheden. 
Saaledes er f. Er. den Sætning: „Cajus er ikke viis,” 
en negativ Dom. „Cajus“ og „viis“ er Demmens 
Mangfoldige) eller Materie. „Er iffey indeholder: 
ormen og tilkjendegiver, at de to Foreſtillinger Cajus 
viis ei maae, tænfes ſamlede. 

Negere Falder man en Menneſkerace i Aftika: de 
fjendes paa deres ſladtrykte Neſer, forte, kruſede Haar, 
flade Hjerneſtkaller og forte Farve og findes fornemmeligt 

paa Sydveſtkyſten og Pſtkyſten af Afrika, i Nigritien, 
Guinea, Congo, XRthiopien, Sofala, Monomotapa og 
Zanguebar. Denne Mennefferace er fornemmeligt bleven 
mærfværdig derved, ar man da Amerikas og ifær. 
Veſtindiens oprindelige Beboere ved Eropeernes haarde 
Behandling vare overordentlige formindſtede, kom 
paa ben Tanke, at kjobe Negre paa Afrikas Kyſt 
og bringe dem til hine Egne, hvor man behøves 
de dem til Plantagerne og andet Arbeide, … Man 
fee desangaaende Artiklen Slavehandel. Man har i de 
nyere Tider ſtridt meget. om Negernes oprindelige. Anlæg - 
og Evne til Cultur. De, der, fon Meiners, antage 
forfjelliae Menneſkeracer, ſoge, ſaavel af Negernes 
phyſiſte Organiſation fom af deres Yttringer, at beviſe, 
at de aldrig kunne naae den. fuldkomnere Culturtilftand, 
fom andre mere gunſtigt organiſerede Nationer f. Er. de 
celtiffe have naaet; og man fan virkeligt ei nægte, at 

felv Mohrernes udvortes Dannelfe er meget ædles 
vre og ſtiennere. J Almindelighed ere Negerne ine 
dolonte, hevngjerrige og ſynes, fom de flaviffe Nationer, 
fun ſtikkede til medjaniffe Arbeider. Naar Negernes 
Forſvarere anføre nogle Træf af Godmodighed, Gjaſt⸗ 
frihed, barnlig nere og —— til Fædrenes 
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landet, mage de lægge Marke til, at diſſe Dyder, der 
tildeels findes endnu ét hoiere Grad hos viſſe Dytarter, 
endnu ei forraade Anlæg til en højere Dannelſe. J 
England er opfaaet et aftikanſk Selſkab til Negernes 
Dannelfe, Det Spørgémaal, om Negrene beſidde en 
høi Grad af Perfectibilitet eller et, bor i øvrigt ei have 
nogen Indflydelſe paa Slavehandelens Afſtaffelſe. De 
meeſt bekſendte Negernationer ere : Mandingoer, et tals 
rigt Folk, der ftræffer fig fra Kyſten fandfynliat til 
Gambias Udfpring; Salofier eller Qualofier paa Nord—⸗ 
ſiden af Gambia; Dahomer, ſom efter 1724 tillige har 
ve bemegtiget ſg de fmaae Riger Whidah og Ardoa; 

Congierne i Nedre ; Guinea, hvortil komme Angoler og 
Bengueler; Karrouerne, der have Filde ſig fra Fulahr⸗ 
ne og beboe Landet fra Cap Monte til Floden Sierra 
Leona; Anziſkoer i Dyre; og Nedre⸗ Wthiopien paa ten 
gftlige Side af Congo; Jaggaerne, der af Nogle forvere 
leg med Atzikoerne fra Grendſerne af Abysſinien til Kaf⸗ 
fernes Diſtrikt; Gallaerne hvis Sprog ei fremmer overs 
eens med nogen athiopiſt Dialect, danne fer Folkeſtag i 
dere s oprindelige Zand ved Grandſerne af Abysſinien 

opg Ajan; en Deel af dem beſidder ſiden 1537 de ſydlige 
Provindſer af Abyeſinien; Mamboer og Zimboer i 
Mono Emugi; Mokaranjier, den herſtende Stamme i 
Monomotapa, af hvilken Keiferen vælges ; Sarnkolezer 
i Galani, et Landffab i Nigritien. Foruden diffe Nes 
gernes Hovedopholdifteder findes og Levninger og Grene 
af denne Nation i Marokko, Biledulgerid, paa Kyſterne 
af Aian, i Tunis, hvor de bleve herfende under Abuche—⸗ 
ferne (1206 til 1575), i den ſtorſte Deel af Madagas 
ſtar, paa adffillige oftindiffe og paa Sydføegerne, hvor 
de ſynes at være de ældfte Indbyggere. At de findes ſom 
Slaver i de flefte enropæiffe Sefiddelfer i Amerika er ales 
rede bemarket. Her leve Mange, ſom have ſat ſig i Fri⸗ 
hed ved Flugten, ten vild og uafhængig Tilſkand der, 
hvor utilgjengelige Bjerge og Skove tillade det, og føre, 
Krig mod Nabocolonierne. 

Negropont, de Gamles Euboea, en betydelig Øe 
i Archipelagus Paa den nordlige Kyſt af Livadien hyvor⸗ 
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fraden (Eilles ved et ſmalt Stræde, over hviffet der 
gaaer en Broe. Dette Stræde er. mærkeligt af en befyns 
derlia Ebbe og Flod, ſom deri finder Sted, pg fom ins. 
gen —— har kunnet forklare. Fra Nymaane 
til forſte Ovarteer og fra Fuldmaane til ſidſte Quarteer 
ſtiger og falder Vandet regelmæsfigen i 24 Timer, da 

Strømmen, ſom, naar Vandet ſtiger, gaaer til den 
ene, og, haar det falder, til den anden Side, driver de 
ved Strædet anlagde Møllebjul 6 Timer til den ene: og 
6 Timer til den anden Side, ” Fra forſte Qvarteer 
til Fuldmaane og fra fidfte Ovarteer'ril Nymaane ſtiger 
og falder Vandet fra 7 til 20 Gange i 24 Timer. J 
Aaret 1758 ſank en Portico og nogle andre ſmaae Øer 
4 Nerheden af Negropont uden at man ſporede mindſte 
Fegn til Jordſtjelv. Negropont er 25 Mile Lang og 
fra to til fire Mile bred; "den har 400600 Indbyggere 
og frembringer Korn, Viin, Olie og fortræffeligt Tom⸗ 
mer. Seng Hovedſtad, der ogfaa heder Negropont, ligs 
ger ved Strædet, har 6000 Indbyggere og en Havn, 
hvor en Deel af den tyrkiſte Flaade ſtationeres; dener og 
Sadet for en Paſcha og en graſt Erkebiſp. 

Neith, Neitha, en af Wayptens yngre ———— 
me, hvis Dyrkelſe blomſtrede i Sais (i Nedteggypten), 
hvis StifterfÉe og Skytsgudinde hun anſages for. Pla— 
to falder hende i Limæos Waypternes Athene. En Cos 
lonie fra Hais (Cecrops) ſtal have bragt Melths Dyrs 
kelſe til Athenen. Hun ſynes ſiden at vare identificeret 
med Iſis. J, hendes præatige Tempel i Sais, fom aars 
ligen — paa hendes Feſt, ſtod den berømte Ind—⸗ 
Erie Sen er AE, hvad der var, er og bliver 3 ingen 
Dødelig afflørede. mig, "Solen var mit Dari." 

Vekrolog, Nekrologie, af det Grete, ho 
det betyder en Dodefortegnelſe, falder man Efterretnin—⸗ 
ger om afdøde, mærkværdige Mænds Liv, Hyppigſt ere 

de Nekrologer, fom blot angaae afdøde Lerde. Schlichte⸗ 
grolls Nekrolog er bekſendt. JKloſterne og de geiſtlige 
catholſte Stiftelſer bruger man Navnet Nekrolog om 
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en Fortegnelſe paa Abbederne, Forſtanderne og dem, 
fom ifær have gjort fig fortjente af Stiftelſen ved Vel 
gjerninger og Teſtamenter. 

Nekromantie, af det Græffe, FDR Old tiden 
Spaadom om Fremtiden ved at adſporge de Dode, og 
var en Art af de Gamles Divination: denne Skik ned, ” . 
flammer, fom faa mange overtroiſt ladende, fra, Ori— 
enten og taber fig i den fjernefte Oldtid. Men, ſaalan— 
ye vi ei have nogle fuldftændige og tilfredsſtillende Oplys⸗ 
ninger om Oprinbelſen til det, vi falde Overtroe og dets 
Overgang fra Afien og JCqypten i de greſte Sæder, foa 
længe ville vi ei være iftand til nøte at angive den gamle 
Nekromanties oprindelige Begreb, Biſtaffenhed og 
mangfoldige Udarter. Nogle have vel paaftaaet, at 
Nekromantien ei er fommen fra Weypten eller Perſien 
fil Græfenland , men opſtaget i dette Lond felv. Dette 

kunde døg være vanffeligt at beviſe. Den forſte graſke 
Skribent, hos hvem vi finde et Exempel paa Nekroman— 
tie, er Homer, fom i ellevte Bog af Odyſſeen lader Tirefis 
as's Skygge fremfalde fra Underverdenen, af Uſyſſes. 
De Skikke, der beſtrives, indeholde aldeles intet Trols 
domsagtigt, og beftaae i Grunden blot of et, med egne 
Ceremonier, fuldbragt Offer, Beſkrivelſen af denne Nes 
fromantie hos Homer bevifer imidlertid alerede, at dette 
Slags Divination alerede langt tidligere maa have været 
brugelig i Grekenland. Paa mange Steter i derte 
Land gaves der Dodeorakler, hvis Oprindelfe tabte fig i 
Morket, og felv Sagnet om Orpheus's Nedſtigen i Un⸗ 
derverden hentydes af nogle paa Nekromantie og er an— 
feet for et Beviis paa denne Overtroes høie Alderdom. 
Imidlertid ſynes det tvivlſomt, om det, om mange græs 
ſte Heroer forekommende Udtryk, at de ere nedſtegne i 
Underverdenen, fulde betyde fan meget ſom at de have 
adſpurgt et Dodeorakel. Medens Nekromantien i det 
ovrige Grakenland dreves i Templerne af Praſter eller 
indviede Perſoner, fyffelfarte egne Perſoner, ſom man 
kaldte wægæymyor (Sſelefremkaldere) fig dermed i Thes— 

i ſalien, ldom⸗ Fadreyeland, og anvendte derved 
— M2 
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formeente Troldomskunſter. Diſſe Troldomeſkikke lede⸗ 
de ſenere i dette Land til de ſtorſte Gruſomheder, då 
Troldmendene tilſtreve det menneſtelige Blod og alf 
hvad der kom fra Galger og Grave, en hoiere Kraft, og. 
forlededes til de meeft oprørende og modbydelige Hands 
linger, Saaledes foge de halvopbreendte Menneſter af 
dalet, hegravede andre levende, fare utidige Foftre 
ud af Modersliv ꝛc. Ofte flagtede man Menneſter, fot 
at adfvørge deres Aander endnu før de kunde naae Une 

” Derverdenen: - For ſaavidt de fremfaldte Mander (dette 
var den gamle og ſedvanlige Skik) virkeligt vifte fig for . 
Beſvergeren kaldte man Nekromantien og faa. C%10= 

' movrelv eller wvyomovræivd: Skyggernes eller de afs 
døde Sſeles Spaadom (Sandſigen). Forſt ved Hedens 
ſtabet fuldkomne Forfald lod man fig undertiden noie 
med det Slags Nekromantie, ved hvilket man blot hørte 
den Afdødes Stemme tone fra Graven. 

Nelſon (Horatio), Lord Viſcount, cen af de tape 
prefte og ſeierrigſte Sohelte i den brittiſte Marine, var 
den femte Søn af Præften Edmund Nelſon til Burnham⸗ 
"Thorpe i Grevſkabet Norfolk og født der i Sept. 1758. 
Hans Skoleunderviisning, fom han erholdt i Norwich 
og North Walſham, blev alerede afbrudt i hans tolvte 
Aar, da hans Onkel Suckling, Capitain paa Raiſonable 
med 64 Kanoner, tog ham ombord ſom Midſhipman. 
Dette Skib blev udruftet i Anledning af Striden med 
Spanien om Falklandsøerne, og, ſtjondt denne Tviſt 
ſnart bilagdes, fif dog Nelſon i denne forte Tid en af⸗ 
gjort Lyſt til Soveſenet. Hans Onkel overgav ham der⸗ 
for til Capitainen paa en Veſtindiefarer, ſom netop ſtul⸗ 

"beløbe ud. Med ham gjorde Ynglingen fin føre Sør 
reiſe, fra hvilken han vendte tilbage 1772, beriget med 

"megen Kundſkab. Kort. derpaa tog Capitain Sud 
ling ham ombord paa ſit Stib, ihe Triumph, ſom 
dengang laae i Chatham. Her var hans Hovedfor— 
retning at føre Cutteren i Themſens Canal. Den i Aas 

” vet 1773 foretagne Expedition, for at trænge faa langt 
mod Nordpolen, fom muligt, virfede faa mægtigt pag 
Den unge Nelſons driftige Mand, at han anvendte” fin 
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hele Juflydelſe hos Capitain Lutwidge, een af Anforer⸗ 
ne, for at blive hans Cockſwain (Fører af Biffibet). 
Dette lykkedes ham og han afgik ſamme Sommer med 
Expeditionen, hvis Reſultater ere bekſendte. Da Nels 
fon var kommen tilbage fra denne Reiſe, ſtaffede hans 
Onkel ham en Station under Capitain Farmer, der føre 

te et Skib i den, under Sir Edward Hughes Befaling 
til Oſtindien beſtemte Eſtadre. Han feilede derhen 3 
men, da Climatet virkede fFadeligt paa hans Sundhed, 
fandt man det nødvendigt af lade ham vende tilbage til 

England, hvor han anfom 1776. Skjondt han dens 
gang ef var mere end 18 ar gammel havde han alerede 
gort betydelige Erfaringer til Soes og blev i Sept. fam 
me Aar valgte til ſom Lieutenant at tjene ombord paa 
Skibet Worcefter pan 64 Kanoner, beſtemt tif der mid⸗ 
dellandſte Hav. Nelſon blev i Søen til Avril 1777; 
fort derpaa udholdt han Provelſen til en Lieut enants 
Plads og blev ftrar anfat ſom anden Lieutenant paa Lo— 
weftoffe pan 32 Kanoner · Dette Skib krydſede for Ja⸗ 
maica og tvang i en heftig Storm en Amerikaner til at 
ſtryge Seil. Den førfte Lieutenant, der ſtulde gaae 
ombord paa det erobrede Skib, kom tilbage med uforret— 
tet Sag, da han ved den hoitgaaende Søe fandt det. for 

farligt Utilfreds udbrød Capitainen: „Har Jeg da ins 
gen Officier, der fan beſtige Prifen ?“ Skibsmeſteren 
vilde ſpringe i Baaben, da Nelſon holdt ham tilbage 

med den Yttring, at Touren nu var til ham, Hans 
Duelighed overvandt alle Vanſteligheder. Han erholdt 

— Derpaa' Commandoen over den til Fregatten hørende 
Schonert. J Aaret 1773 tog Sir Peter Parker, ſom 
agtede og yndede Nelſon, ham ſom tredie Lieutenant oms 
bord paa fit eget Flagſkib og gjorde ham fort derpaa til 
fin førfte Lieutenant. Endnu før Aarets Udlob gav ban 
ham Commandoen øver den bevæbnede Brig Badger, 
hvormed han krydſede for at beſtytte Hondurasbugten og 

Moſquitokyſten. J Aaret 1779 blev Nelſon Poftcapis 
tapitain og erholdt kort efter Commando over Hindins 

broke. Expeditionen mød de fpanffe Befiddelfer i Syds 
amerika, der 1780 lob ud fra Jamaica , - gav Nelſon 

Den forſte Leilighed til at vife ſit krigerſte Mod; men han 
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vilde, ſaavelſom ate hans tappre Kammerater, være 
bleven et Bytte for den under dette Himmelſtrog herſtkende 
Feber, hvis han ei var bleven kaldt til Jamaica for der at 
modtage Commandoen over Skibet Janus paa 44 Ka⸗ 
noner. Hans ſvakkede Sundhed nødte ham ſnart til at 
nedlegge denne Commando for at vende tilbage til Eng⸗ 
land. J Vinteren [781 krydſede han i Nordſoen, ſei⸗ 
lede næfte Foraar til Quebek og krydſſede om Sommeren 
for Boſton. Ved Vinterens Narmelſe blev. han beorde 
ret til Rye Hork, hvor han fødte til Lord Hood i Vei 
indien. Intet Mærfværdigt indtraf nu med ham før 
Freden 1783. J Marts 1784 blev han fat til Anfører 
paa Fregatten Blanes. der foin Krydfer under Ooercom⸗ 
mando af Gir Eduard Hughes var beſtemt til Øerne uns 
der Vinden. Den Strenghed; hvormed fan bragte 
Navigationsacten i —— indviklede ham i en 
Proces om Skadeserſtatning, hvori han dog blev fri—⸗ 
fjende. J Aaret 1737 giftede han fig i Newis med en 
Så RED Ia bø, Enfe efter Doctor Nesébit, og kom 
endnu ſamme Far røde til England. Her førte han 
et huudliat og ſtille Liv i Norfolk, indtilden 1793 mod 
Frankerig udbrudte Krig igjen kaldte ham til er sd 
hed. Han erholde Commando over Norfolk paa 64 
noner. For at betegne hans Tænfemaade anfører sink, 
at han gav en Vens Søn, hvem han tog med fom Mid» | 
ſhipman, folgende Formaninger: „Tre Ting maa du 
beſtandigt Gave for Die: forſt maa Du ſtedſe blindt hen 
adlyde dine Foreſattes Befalinger, uden felv at ville 
have en egen Mening om deres Henſigtsmasſighed; for 
det andet maa du anſee enhver for Fiende, der taler flet 
øm din Konge; for der Tredie maa du hade. enhver 
FranfEmand lige fa meget ſom Djevelen.“ Han feilede 
til det middellandſte Hav under. Anforſel af Lord Hood, 
af hvem han i Aug. 1793 blev ſendt til Sit W. Hamil⸗ 
ton i Neapel. Her fluttede Gan med denne og hans Ge⸗ 
malinde hiint fortrolige Venſkab, der er af ſtor Vigtig—⸗ 
hedei hans Privatliv. Efterat han havde ført nogle negre 

" po'itanffe Tropper til Toulon, gik han til Corſtka, hvor 
han kraftigen medvirkede til Erobringen af Baſtia og 

Calvi, For fibfte Stad havde han det Uheld at mifte et MÅ 
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Die. Efter Lord Hoods Tilbagegang til England, ved» 
blev Capitain Nelſon at tjene i det middellandffe Hav 
under hang Efterfolger Lord Hotham, og bekom tilfældis 
gen Commandoen øver en Cffadre af Fregatter, hvormed 
han gjorde faa vigtig Tjenette, at han blev udnævne til 
Marineoberſt. Da Sir John Jarwis (ford St. Vins 
cent i Nov. 1795 erholdt Commandoen, blev han af dens. 
ne tdnævnt til Comodore og erholdt Commandoen vaa 
Skibet Captain med 74 Kanoner. J Slaget ved For⸗ 
bjerget St. Vincent: den 14de Febr. 1797 udmarkede 
Nelſon fig paa der meeft Glimrende og bidrog vaſentligt 
fil denne Dags Held. Han erobrede et Skib paa 64 og 
et andet paa 112 Kanoner og modtog paa der filftes Dak 
den ſpanſke Capitains Kaarde. Derfor erholdt Gan en 
Contraadmirals Rang og Bathordenen. Efterat han 
havde fuldført det rende at bortføre Garniſonen fra 

Porto Ferrajo, erholdt fan Commandoen over den indre 
Blokadeeſtadre for Cadix. Paa Efterretningen om, at 
et overordentligt rigt ladet Skib laae i Havnen ved Sans 
fa Cruz, blev Nelſon i Juli 1797 afſendt med tre Linie— 
ſtibe og nogle Fregatter for at forføge ſammes Opbrine 
gelfe.  OmendØjøndt Expeditionen lededes med ſtor 
Klogſkab, flog den dog Feil, da Spanierne. vare alt for 
vel forberedebe. Nelſon felv, der udſatte fia for den fryge 
feligfte Ild, erholdt et Sfud i den venſtre Arm og maat⸗ 
fe underfafte fig Amputation. For ar læges vendte han 
tilbage til England og erholdt en aarlig Sum af 1000 
Pund i Belonning. Naſte Dec. blev den ham befalet 
at opſtikke fit Klag paa Skibet Vanguard og gaae til det 
middellandſte Hav; hantraf i April 1798 fammen med 
Lord St. Vincent for Cadix. Det blev overdraget Nels 
fon med nogle Skibe at bevogte Toulon, hvor den agyp⸗ 
tiffe Expedition udruftedes. Medens en Storm tvang 
ham til at forlade fin Station var den franſke Flaade uds 
løben. Den 8de Juni ftødte Capitain Trowbridge, ſom 
Lord: St. Vincent paa Oieblikket havde detacheret til 
Nelſons Forſterkning, til ham med 8 Linieſkibe, og 
denne Mede med at opføge den franſte Flaade. De i Si: 
cilien indhentede Efterretninger henviſte ham til den 
egyptiſte Kyſt; han anfom der tidligere end de Frauſte, 

Å 
Å 
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pg vendte tilbage til Sicilien, da han fandt Havnen før 
Alexandrien tom. Her erholdt ban Vished om, at den 
franſtke Flaade var feilet til ASgypten, ilede anden Gang 
derhen, fandt den ved Abukir, og leverede den hiint 
merkverdige Slag, der endte med deng fuldkomne Tilin— 
tergjørelfe (See Ahukir). Aldrig havde Britterne tilø 
fægtet dem en fuldſtendigere Seier til Søes; de politis 
fee Følger af ſamme vare overordentlige. Beage Hu ſe⸗ 
nes Taf, hans Ophoielſe til Pair under Titelen: Bar 
ron Nelfon af Nilen og en Penfion paa 2900 Pund var 
rede veſentlige Bevifer pan hans Fyrſtes og Fadrene⸗ 
lands Taknemlighed. Af den tyrkiſte Sultan erholdt 
han en Aigrette af Diamanter og en koſtbar Pels, af 
Keiſer Paul dennes med Diamanter indfattede Portrait, 
en Gulddaaſe dg en egenhændig Skrivelſe, og af Kongen 
i Neapel og Sicilien adſtillige rige Foreringer. J Nea⸗ 3 Å 
pel blev Nelſon modtagen med fore. Høitideligheder, og 
dette Dof erflærede fig agbenbare imod Frankerig. Men 
Lykken erklærede fig for de Franſke, og Nelſon forte den 
kongelige Familie over til Palermo, da Hovedſtaden vat" 
å Fare. Hans Iver var ligeſag ubegrændfet ſom hans 
Hengivenhed til det neapolitanſte Hof. Da derfor, ef— 
ter Kongeriget Neapels Omdannelſe til en parthenopeiſk 
Republik, en Modrevolution forberedes, virkede Nelſon 
kraftigt med og beordrede Capitain Trowbridge at krydſe 
i Bugten af Neapel og erobre de omliggende fmaae, Oer. 
Den 24de Juni 1799 vifte Nelfon fig felv i Bugten, til⸗ 
intetgjorde den af Cardinal, Ruffo og Comodore. Foote > 
med Republikanerne indgaaede Vaabenſtilſtand, tva 
Forterne til Overgivelſe og fod. adſtillige Noapolita 

henrette ſom Rebeller imod deres Konge: en FA 8 
der med Ret er bleven dadler, ſom overhovedet Nelſoni 
Palermo og Neapel ſynes at have ftaaet under en. for 

hans Berommelſe ei fordeelagtig Indflydelſe. Efterat 
Lord Keith havde erholdt Commandoen i det middellandſke 
Hav, reiſte Nelſon over Trieſt igſennem TydfÉland, indſki⸗ 
bede fig i Cuxhaven og kom, efter en treaarig Traværelfe, 
til Yarmouth den 6te Nov. 17800. Allevegne blev han 
modtagen med udmærket Hæder. J de førfte Dage af 
1801 blev han Viceadmiral af det brane Flag, og ſnart 
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vaiede hans Flag fra Sit. Joſeph paa 112 Kanoner, 
fom han felv havde erobret. ” Der engelſte Cabinet bes 
flutiede dengang, ar adffille den nordiſke Søronfoederas 
tion, og fonde en ſtor Flaade under Anforſel af Sir Hy⸗ 
de Parker til Oſterſoen: Nelſon famtytkede i at bivaa⸗ 
ne denne Expedttion ſom den anden i Commando. Han 
heiſede fit Flag.paa St. Georg paa 93 Kanoner. Flaa⸗ 
Den paſſerede Sundet uden Tab, uagtet man ſtjod paa 
den fra Kronborg og anfom for Kjøbenhavn, der beſtyte 
tedes ved fine Batterier og Endeel Blokſtibe. Nelſon 
erholdt Ordre at gjøre et Angreb med 12 Linieſtibe og 
adffillige Fregatter. Efter fem Timers Fægtning, hvori 
begge Parter kappedes i Heltemod, var den hele fyds 

lige Linie af Defenfionsflaaden fat ud af Virkſomhed. 
Men Batterierne og Skibene ved Indlobet af Havnen 
vare endnu i Behold; ogſaa Nelſon havde lidt bes 
tydeligt, to Skibe fode paa Grund og flere truedes med 
ſamme Skſebne: Tabet af Menneffer var ſtort. J dets 
fe critiſke Hieblik, ſendte Nelſon en Parlamentair med 
Forlangende at ſtandſe Blodsudgydelſen og begynde Une 
derhandlinger. Forſlaget blev antaget, Nelſon kom i 

Land, og en Vaabenſtilſtand blev indgaget. Efterat 
han ligeledes havde bragt Tingene i Rigtighed med Sver— 

rig og Rusland, vendte han tilbage til England. Hans 
Tjeneſter ved denne Leilighed belønnedes med hans Op⸗ 
høielfe til Viſcount. Da fort derpaa Udruftningerne 
paa de franſte Kyſter vakte Frygt i⸗ England for en 
fiendtlig Landgang, blev Nelſon udnævnt til Overanføs 
ver for en, mellem Oxfordneß og Beachy⸗-Head ſtatione⸗ 
ret Flaade og den dertil hørende, Flotille af Kanonbaade 
sc: Han befluttede at angtibe de franffe Fartoier ved 
Boulogne, men dette Foretagende, fom han vilde udføs 
re den 16de Aug. 1301, mislykkedes. "Freden til Amis 
ens 1802 ſtaffede ham en fort Rolighed. : Da Fiendts 
lighederne begyndte paa nye, traadde Lord Meffon igien i 
Virkſomhed og paatog fig Commandoen i det middeflande 

fie Hav. I Aaret 1803 feilede han med fit Flagſtih 
Victory til Gibraltar). Hans Hovedsiemeed blev Tou— 
lonner⸗Flaadent Bevægelfer ; men hanvilde ei vide af 

nogen indſtrenket Blokade, for af give Fienden Leilighed 
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til at lobe ud. Hans Huſke opfyldtes endeligt i Marts 
1805. Den franffe Admiral forlod, uden at bemærkes, 
Toulon med fin hele Flaade, forenede fig med en ſpanſt 
Eſtadre for Cadir og. feilede til Veſtindien. Saaſnart 
Nelſon fif Efterretning derom, ilede han efter. ham, 
gjiennemſeilede med beundringsværdig Hurtighed det. afs 
lantiffe Hav, men fandt ikke Fienden, ſom, paa Efter⸗ 
retning om Nelſons Narmelſe, med uforrettet Sag 
vendte tilbage. Nelſon gif til England, hvor han. erfas 

rede; at-den fiendtlige Flaade, efter en ubetydelig Fægte 
Bing med Admira! Calder, igjen. var indloben til Cadix— 
J September ftødte Nelſon med Victory til Collings 
wood for Cadix og paatog fig Overcommandoen, Ende 
ligt løb den franſt ſpanſke Flaade pad nye ud den zgde 
Oct.; forfulgt af Nelſon med 27 Linieftibe, feiledbeden33 
Linieſtibe frær i forbi Sfrædet ved Gibraltar den 20de 
Oct. Den 21de om Morgenen KL. 9 havde begge Flos 
der nermet ſig hinanden paa Skudvidde ved Forbjerget 
Trafalgar. Tet ſtorſte Soſlag i den nyere Tid fandt 
Etcd.og endtes med de Franffes og Spaniernes fulds 
fomne Nederlag (See Trafalgur). Aldrig tilfegtedes 
en ftørre og fuldſtendigere Ssſeier. Men, da den ales . ; 
rede for de Engelſke afgjorde Kamp endnu fortſattes paa 
bet meeſt levende, trafet ulykkeligt Muſtetſtud fra Maft: 
furven af det fiendtlige Sktib, hvormed Admiralſtibt 
var engageret, Nelſon i Stulderen:, tvængte igjennem 
Lungen og knuſte Rygraden. Med Rolighed horte han 
af Saarlægen, at ingen Redning var mulig. Endnu 
erkyndigede han fig nei⸗, hvorledes Slaget ſtod, ſmilede, 
da han hørte, ar —266 12 fiendtlige Skibe havde firøs 
get og døde fom feierrig Helt, "Hané Liig" blev med en . 
Pragt, der ſvarede til hans høie Fortſeneſter, biſat Ge,» 

Paulskirken i London. . Syv Prindſer af Blodet fulgte …… 
ham. Det taknemmelige Fadreneland tildeelie hang . 
Beſlegttede Hederstegn og Belonninger. Lordstitelen 
gik over paa hans — der blev, kaldt Greve af Tra— 
falgar. i: 

VNemeiſte De ——— Lege, ſom tilligen . 
med de — pythiſte og iſthmiſte tjente fil, Fore⸗ 
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ningepunkt for Grekenlſand, havde deres Navn af 

EF 

Byen Nemea (mu Nemeo) i Argolie, hvor de højtides 
ligholdtes. Efter Sagnet havde de deres Oprindelſe 
af Liighoitideligheder, der holdtes til re for den i fn 
tidlige Ungdom af en Drage dræbte Opheltes, ſom ſiden 
heed Archemorus og holdtes for en Søn af Lykurgus og 
Eurydice. Liighoitideligheder (Lege), wed" berømte 
Mands ellet yndede Perſoners Grave ,- mare, ſom bes 
kjendt, fædvanlige nof i Oldtiden. De for Opheltes havs 
de, hvis Sagnet om diffe Leges Oprindelfe er grundet, 
fun det Eiendommelige, at de 09 fiden fornyedes fra Tid 
til anden og holdtes. hvert tredie Mar. Efter et andet 
Saan ſtiftedes de nemeiſke Lege af Hereules, da Gan havs 
de overvundet den nemeiſte Løve, der havde fin Hule i en 
Fraſtand af 15 Stadier fra Nemea, til Jupiters re, 
En tredie Beretning forener diffe ro Sagn ſaaledes, at 
de nemeiſte Lege vel ere opfomne ved Archemorus's Bijge 

hoitideligheder, men fkulle vare fornyede af Hercules 
og helligede Jupiter. Da de nemeiſte Lege vare mindre 

hoitidelige og berømte end de olympiſke og pythiſte, ſaa 
havde den. Skik at beſtemme Tiden efter Nemeader (ſom 
man beſtemte den efter Olympiader og Pothiader) al⸗ 
drig kunnet blive almindelig, Imidlertid angiver Eu—⸗ 
ſebius's Chronicon det andet Aar i den 53de Olympiade 
ſom Nemeadernes Begyndelſesepoche. De nemetfe Lege. 
felv vare deels gymnaſtiſtke, deels muſikalſte og lignede % 
deres Indretning de olympiffe. (See diſſe). Kampdom⸗ 
merne (Agonotheterne) vare fra Argos, Sicnon og Cor 
rinth og bare, til Minde om Hoitidelighedernes Optin— 
delſe, Sorgekleder. De vare berømte for deres, ſtrenge 
Retfærdighed og Upartiſkhed, der gik faa vidt, ar de gjors 
de en erkjendt Uretfærdighed god igjen, ved at krone en 
allerede afdød Kjemper. J Bennudelfen var Seierens 
Priis t diſſe Lege en Krands — — ſenere af grøn ) 
Epheu. 

Nemeſis v var Gudinde for Maal og Indhold og 
Giengjendelſe; hun tæmmede Begjerlighederne, var 
Overmod og Stolthed fiendſt, vedligeholde Undſeelſe 
og Agtelſe imod Andre, gjenoprettede —— mellem 

v * 
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den Lykkelige og Ulykkelige og hevnede Udaad, der uds 
ſprang af Overmod. Et eget Attribut er det, at hun 
vaager over de Wresbeviisninger, man ſtylder de Døde, 
hvorfor den til de Dødes Crindriug i Grakenland hritis 
deligholdte Feſt kaldtes Nemeſia. Angivelſen af hendes 
Genealogie er faa mangfoldig ſom de fleſte mythiſke Pers 
ſoners. Snart er hun en Datter af Erebus og Natten, 
ſnart en Datter af Natten alene, ſnart af Dike (Retfærs 
dighedens Gudinde), ſnart af Øceanet og Natten, ſnart 
af Jupiter og Nødvendigheden. Hun afbildedes i Skik⸗ 
kelſe af en majtſtetiſt Ovinde i Tunika og overkaſtet Pe— 
plum med en Krone paa Hovedet, paa hvilfen undertiden 
Hjorte og en Victoria ere afbildede, J den venftre 
Haand holder hun fnart en Sfaal,  fnart en Tomme, 

ſnart en Affegreen; undersiden feer man og Lyftebjulet, 
og en Grif ved hendes Fødder, Paa Mynter forekom⸗ 
mer hun paa en med to Griffe forſpendt Vogn, underti⸗ 
»dun med et Skjeppemaal paag Hovedet. Meeſt fjeldent fo⸗ 
rekommer hun bevinget. Hvor udbredt og anfeet hendes 
Tilhedelſe var, ſeer man af den Mængde Mynter og 
Gemmer, hvorpaa hun forekommer. Hun fører og 
Mavnet Adraftea af Adraſtos, ſom, efter et Sagn, ops 

rettede fjende, det forſte Tempel i Adraſtea, efter et ander i 
Cyzieus. Da der ved Rhamnus, ſen Flakke i Attica, der 
fun laane 76 Stadier fra Marathon, ſtod en Billedſtotte 
af Nemeſis, fom den, der havde ſtraffet Barbarernes 
Overmod, hvilken Phidias havde forarbeidet af det fame 
me pariffe Marmor, ſom Perſerne havde medbragt, for 
derimed art oprette. Seierstegn, faa blev hun og faldt 

Rhamnuſia. Om flere Gudinders Minde og Afbild⸗ 
ning under Navnet Nemeſis har Henſyn til forſtjellige 
Bocaltilbede'fer af derte Slags, er endnu uviſt. — En 
egen Claſſe af Myther danne de Sagn, der ofre fremſtille 
Nemeſis ſom Jupiters Clffedes. Gan forfulgte hendei 
Skikkelſe afen Svane og hun fødte et Wg ved ham, 
Om og hvorledes. diffe Sagn fraae i Sammenhæng 
med den ovenanforte Ideerakke, ſom ligger til Grund 
ved Begrebet Nemeſis, hører til de mange ei endnu op⸗ 
lyſte Punkter i den gamle Mytholorie. — En philoſo⸗ 
phiſt/ moralſt Forbindelſe af de ofte meget fine Begre⸗ 

Å 
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ber, Oldtiden forbandt med denne Gudindes Navn, har 
Herder forføgt i zerſtreute Blaͤtter (2, 221), og Manfø 
en meer hiſtoriſte⸗critiſt i N. deutſcher Merkur (18 10, 
7de Stykke). 

Venndorf, en Landébye i den churheſſiſte Andeel 
af Grevſkabet Schaumburg i Weſtphalen, ſom er berømt 
af fit Bad og kolde Svovlvand. Badekilden udfpringer ved 
Landeveien, fom gaaer fra Aannover til Grevſtabet Lip— 
pe og Fyrſtendommet Minden, og den omliggende” Egn 
er færdeles begunftiget af Naturen. Alerede Lægen! Gjer 
bra Agricola omtaler diffe Gade ſom meget gamle; i et 
Skrift fra Maret 1546. Men de nuværende Bygnin⸗ 
ger og Anfæg bleve førft bragte til nogen Fuldfommens 
hed i Aarene 1789 og 1790. Paa ſtjonne Spadſere⸗ 
gange mangfer det iffe,  Brøndlægen opholder fig her 
fra Mai til September. Uagtet Vandet kommer koldt 
af Kilden fryſer det dog aldrig oni Vinteren. Det luge 
fer fom raadne Wg og ſmager ffarpt, ſvovlagtigt, bal 
famif€, mildt bittert, noget ſaltagtigt. Dets Farve er 
i den ovre Kilde, efter Veirligets Beſtaffenhed ſnart 
reen og klar, ſnart melfagtig, blaalig, gronagtig, 
derimod i den nedre, ſaakaldte Drikkebrond for det meſte 
klar. Det yttrer fin. Virkning i Bryſtſyge, Huudud⸗ 
flet, Hemorrhoidaltilfeelde, Cachexie, Gigt, Lamhed, 
Stivhed og flet Fordoielſe 26. Det fordeler Slimet i Mas 
ven og Tarmen, er overmande pirrende og blodrenſende, 
oploſer de fure, galdeagtige, i Maven og Tarmene ſtande 
fede Safter, dæmper den unaturlige Syre i Maven, 
gaaet over til Legemets finere Dele, oploſer den ſeie 

Sliim, der forftopper Karrene og udfører den igjennem 
forfEjellige Kirtler. Det er meget virkſomt ved Hypo⸗ 
chondrie og Hyſterie, ſpakket Appetit, Mavekram⸗ 
pe i. 0. i ; 

Neologie (af det Graſte) betegner egentligt ett 
Sprogforandring. SS ethvert uddannet Sprog, i hvet 
Literatur, ſom har en elasſiſt Periode at opvife, ere Cris 
tikerne yderſt ſtrenge Brugen af nye Talemaader, tide 
tryk og Vendinger. Allerede Oldtidens Rhetoriker ſogte 

* 
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at opſtille Grundſetninger over, hvorvidt Geniets [pik 
lige Driſtighed kunde tillade fig Sprogforandringer. I 
iutet af de nyere Sprog er man faa ftreng mod Neologier 
fom idet franſte, ſelv, naar de ſom undertiben Früe 
Staëels, have et viſt Anſtrog af Genialitet. Ligegyldig⸗ 

hed mod Neologier finder almindeligt Sted, naar Spros 

get begynder af dannes, endnu kjemper med fig felv og 
firæber at firere fig, ſamt i ders fidfte Periode, naar 
Smagen begynder at forfalde, — Ved Order Neologie 

betegner man og Forandringer overhoveder, dog ſadvan— 

ligt med en flem Bibetydning af farlig, fordervelig, for— 
agtelig. Dette Bibegreb af Ordet nye. findes alerede 
ved de Gamles novus øg væoc og hibrøter deraf, at de - 

gamle Stater i deres meeſt hlomſtrende Periode fornem— 

mieligt ftørtede fig paa Vedligeholdelſen af det Gamle, de 
gamle Sæder, Stifte, Forfatning og Statsmaximer, 
ſom ſattes i Fare ved enhver Forandring. Efter denne ” 
Maxime handle endnu flere Srater i Aſien, ſom derfor 

de, — De Orthodoxe have og undertiden føgt at 
brendemoerke de Heterodoxes Mening med Navnet 
Neologie. 

VAeoptolemus ſee Pyrrhus. 

Vepenthe er et Middel, ſom for en tidlang frier 
fra al Sjelefinerte, hvilket Helena hos Homer engang 

bød fine Gſeſter f. Gr. Telemach. „Men et nyt udfandt 
Kronions yndige Datter: fee, hun faftede i Vinen, 
hvoraf de drak, et Middel imod Kummer og Miemed 
og alle Lidelſers Erindring. Smager Cen - Vinen, der 
er blandet med dette Kryderie, faa væder den Dag ingen 

Taare hans Kinder.” Homers Odyſſee IV., 219 20" 
of. Digtningen felv udgiver der for et ægyptiæ .… 7 

Middel af Planteriget: Men, om det er et Slagé pis 

um ellev fligt, derom have de Lærde anført forſtjellige 
Meninger, ER: 

Nephele ſee Athamas. | ) 
* 
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MNMepomuk, Johan von Nepomuk (Johannes Jes 
pomucenus) var een af de beromteſte Hellige og Skyts⸗ 

atron for Kongeriget Bohmen. Han blev født 1320 & 
Blessing en lille Stad i Bøhmen, ftuderede i Prag og 
Blev der Præft i Altſtadt og Canonicus. Af chriſtelig 
Ydmyghed og Beffedenhed vilde han ei Modtage nonet 

Biſpedom ag blev fiden Dedjant ved Allehelgens ; Collse 
giatkirken, fongelig Almoſenier og Dronningens Skrif⸗ 
tefader. Da nogle Hofmend havde gjort Dronningens 
agteſkabelige Troffab mistenkt for Kong Wenceslaus, 

forlangte Kongen af Nepomuk at vide Indholdet af fin 
Gemalindes Skriftemaal, og lod SÉriftefaderen paa 
hans Vagring fafte i Fangſel og derpaa med bmidne 
Hænder og Fødder i Floden Moldau: Derpaa blev Nes 
pomuk tilbedet i hele Bøhmen fom Martyr. Pave In⸗ 
nocens 13de erkjendte ham for en Helgen, efter forude 
gaaet fædvanlig Underføgelfe i Maret 1721 og denne Ca⸗ 
nonifation blev fuldført paa Keiſer Carl den 6tes Opfor⸗ 

, Bing af Benedict een 13de i Aaret 1729, — Man har 
ham til Xre oprettet et eget Broderfab. Som Helgen 

paakaldes han imod Bagtalelſe og falffe Beſtyldninger. 
Jeſuiten Balbin har i fine Miscell, hist, Boh, beſtre⸗ 
vet hans Levnet, hvilket og er blevet bearbeidet i det 
franffe Syrog af Jefuiten de Marne. 

Vepotismus. Herved forſtager man egne Beflægs 
tede og Venners Begunſtigelſe paa en Tredies Bekoſt⸗ 
ning. Dette Udtryk er taget af Pavernes Hiſtorie, da 
diffe pleiede overdrevent at begunſtige deres Nepoter, 
(egentligt Broder: og Soſterſonner, men ber og deres 

øvrige Slagtninge, ja endog deres naturlige Børn), 
fædvanligt paa Statens og andre Familiers Bekoſtning, 

berige bem paa enhver Maade og fætte dem i Befiddelfe 
af de bedfte Embeder og Prælaturer 26. Denne Uorden 
maatte ifær være følelig ten geiftlig Stat, da Regjerin⸗ 
gens Befiddelfe her indſtrenkedes til den.valgte Fyrſtes 
Levetid, og hans Familie, ved hans Død, maatte vende" 
tilbage i Privatſtand. Derfor gif diffe Fyrſters Beſtree⸗ 
Belfer ftedfe fornemmeligt ud paa at tilvende deres Fami⸗ 

lier varige Fordele, ſaavidt det var muligt. Selv i ans 
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dre Stater har man hyppigen hørt Klager om Nevotis⸗ J 

mus, fornemmeligt i ſaadanne Lande, hvis Negent el 
felv var nærværende. Viſt nok fan man ei nægte, at en 
faadan uretfærdig Begunftigelfe af Slægtninge og Vens 

ner er meget trykkende for,de svrige Medlemmer af Star 
fen, men man gjør Uret i hoiligen at beflage fig deres | 
ver fom noget Overordentligt. Nepotismus er viſt nvÉ 
en Feil, men den er næften uundgaaelig i det borgerlige 
Selſtab. Det er meget naturligt, at Enhver førft ſoger 
at førge for fin Familie og fine. Venner, førft og fornem⸗ 
meligt anvender fin Indflydelſe til deres Fordeel. Ved 
Lighed i Fortjenefter Fan viſt nof Ingen finde det ubilligt, 
at den Magtige giver fine Slægtninge, og Venner Fora 
frinnet for Fremmede dg Ubekjendte. Skal derimod 
Slagtſkab og venfFabelig Forbindelfe hos ham erffatte 
Mangel paa Fortjeneſter; ſkal den fortſente Mand, der 
ei ſtager i nogen ſaadan Forbindelſe, forſömmes og tilfides 
fættes, faa er det rigtigt nok en Misbrug, der ei bør tags 

les, men fom heller ikke gandffe vil cphøre, faalænge 
der gives Menneffer af Indflydelſe, der ere fvage 03 
uretferdige nof til af foretræffe deres Privatintereſſe for 

det offentlige Bedſte. f i 

Veptun ſynes i de ældfte Tider fun. at være kjendt 
og tilbedet af Romerne fom Heſtenes Gud, og ſom fads 
dan at være blandet med den gamle italienſte Gud Cons 

ſus. Da Romerne fif et Slags Somagt og beve bes 7 
kjendte med den græffe Mythologie, overførte de derne 
om Græferne$ Poſeidon vaa deres Neptun,” faa ar Dep 
tun og Pofeidon.gjalde for to forſtjellige MNavne paa. een 

og famme Guddom. Nepfun var en Søn af Kronos | 

og Rhea eller Opis; om Maaden, hvorpaa hans Moder 
unddrog ham den SÉjebne, hans altfortærende Fader 
havde beredet fine Børn, ere Sagnene forſtſellige; ef⸗ 

fer cet blev han igjen udſpyet af Kronos; efter andre ſik 

Kronos et Føl at fortære, og Neptun blevhemmeligt opdras 

gen ꝛc. Efter det Opror, hans Broder Jupiter foretog fig. 

mod deres falleds Fader, tilfalde Neptun, ved Delingen 

af Verden, Herredommet over det indre Hav.” Om 

Gagnet, at han i en Vaddeſtrid med Minerva om Øer 

i 2 ar — — 
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ſiddelſen af Attica førft har ſtabt Heſten, opkom deraf 
at Brugen af Heſten, tilligemed Poſeidons Tilbedelfe, 
fom var en oprindelig phoeniciſt Guddom, forſt blev bes 
kſendt ved Sorovere af denne "Nation paa Kyſterne af 
Peloponnes, Attica og Theſſalien, eller, om den af Har 
vet fødte Heft har Hentydning paa en egen” Symbolik 
af Ydeer, maa,” fom faa mange andre Punkter i den 
gamle Mythologie, blive uafgjort. Han bevæger og bes 

roliger, rører og ftiller Havet og felv undertiden Jorden. 

-s1 
— 

Paa "Øerne og Kyſterne vare derfor hang Tilbedelſe meeſt 
hyppig. Foruden Delphiner og Sodyr var. og Heſten, 
famt undertiden Halen ham hellige. Paa deældfte Kunſt⸗ 
fremſtillinger afbildes han nøgen i en mere frygtelig 
Skikkelſe med et ſpidſt Stjæg. SI Haanden heldt han - 
Treforken, hvoraf Søfarende i det. middellandſte Hav 
aferede i den aldſte Tid berjente fig til Harpuneren og 
fom Tegn paa Befiddelfestagelfen af en Kyſt. Han fores 
ftilles fjørende over Havets Overflade paa en Vogn, der 

trekkes af Heſte, omgiven af Mereider og Souhyrer. 
Med fin Gemalinde Amphitrite avlede han Triton og 
Rhode. De Born, man desuden tillægger ham, for— 
klaͤrer man af den Skik, at tilſtrive Neptun de ved Søs 
røvere ſteedte Bortforelſer. Alerede Storrelſe, Styre 
ke, Raahed og en Heltedaad til Soes gave Fordringer 
paa at anſees for en Meptuns Søn. De Epitheta, ſom 
Digterne give Neptun, have næften alle, Henfyn til 
Soen og Skibsfarten, til Heſtens Frembringelſe, de 
Vaddelsbendes Beſkyttelſe og hans Magt at vakke Jord⸗ 
ſtjelv. Efterat han havde taget Deel i Gudernes ulyk⸗ 
kelige Forſog, at gjøre Oprør imod Jupiter, blev han 
af denne fordømt til, i Forening med Apollo at tjene 
Laomedon Konge i Troia. Neptun byggede Troias 
Mure for Laomedon, og, da han ei erholdt den betinge⸗ 
de Lon, ſendte han en Overſvommelſe og et frygteligt 
Souhyre. J den troianffe Krig var han pan Græfers 
nes Side og i Gudeftriden for. Troia ftod han imod 
Apollo. 

Nereus en Havs Undergud, for faavipe det er 
Nu 
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ftillé og roligt. Han var den eldſte Søn af Pontus og 
orden, efrer Andre af Oceanet og Thetis. Digterne 
ffildre ham ſom fandrue og mild, fom en Ven. af Ret, 
Billighed og Maadehold, og fom en Fiende af Voldſom⸗ 
heder. -. F en hoiere Grad end alle Guder for: de tre 
Grundelementer, Luft, Jord og Vand,” befidder han 
den Gave at ſpaae, og, ſom alle Søguder forvandler - 
han fig i alle Skikkelſer. Med fin Gemalinde Doris, 
Oceanets Datter, og andre Gudinder avtede ban Jeres 
iderne (See Art. Nympher). Hans Bolig var i det 
egæiffe Hav. Da Paris feilede igjennem dette Hav med 
den røvede Helena, fpaaede Nereus ham efter Horatſes | 
ffjønne Ode, Troias Undergang. Paa de gamle Kunſt⸗ 

"værter, fanvelfom af Digterne foreſtilles han ſom en var⸗ 
dig Olding. 

Vero (Lucius Domitius, ſenere Claudius Dru— 
ſus) varen Son af Cajus Domitius Ahenobarbus og 
Germanicus's Datter Agrippina, og blev født i Anti» 
um den 15de ec. 37 Aar efter Chr. Da Agrippina 
fiden ægtede Keiſer Claudius, "blev Nero adeprerer af 
denne og fulgte ham i Regjeringen Mar 54 efter Che. 
Auguſt, den førfte romerffe Keiſer af Cæfarernes Fami⸗ 
lie, havde begyndt fin Regjering gruſomt, men endte den 
med Maadeholdenhed og Mildhed. Nero, den fidfte 
romerſke Keiſer af Cæfarernes Familie, begyndte miſdt 
og endte gruſomt. Han havde erholdt en. fortræffelig 
Opdragelfe. Burrhus havdeudruftet ham med alle de 
Kundffaber og Grundfærninger, der danne den ftore Ge⸗ 
neral og Statsmand, medens Seneca gjorde ham be 
kjendt med Philoſophien og den fFjønne Literatur, Be⸗ 
gyndelſen af hans Regjering overgik felv de Forventnins 
ger, man kunde gjøre fig. om ham efter en faadan Op⸗— 
dragelfe, Da man forelagde ham en Dodsdom til Une 
derſkrift, yttrede han det Onſte: „Gid Jeg et funde 
ſtrive! (vyellem me nescire literas). Men den fyts 

tenaarige Verdensbeherſker holdt fig ei fænge under diſſe 
Skranker. Den Frigivne Narciſſus's Smigrerier og 
Forforelſer bragte en Characteer,, ſom hidtil fun fynes 
at have flumret, ſnart til Udbrud. Nero lød forgive 

i i 2 
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Britannicus, Claudius's Son, ved hvis Tilſideſattelſe 
Nero uverfærdigen var kommen paa Thronen. Snart 
overlod han fig til. de grovefte Udſpevelſer. Han lod 
endog myrde fin Moder Agrippina. Den Lidenf€ab, 
fom hos Nero ſyntes at have Overhaand over alle andre, , 
var Lyft til at anſees for en ſtor Kunſtner i Muſikken., 
Han lod fig høre offentligt, og udſtillede Soldater maats 
te iagttage dem, der ei ſyntes tiſboielige til at beundre 

hans Stemme og hans Spil. Han vilde ogſaa glimre i 
Vaddekjoren. Han giennemreiſte, med en Hær af 
Kunſtnere i fit Følge, hele Grekenland, og vandt nature 
ligviis den forſte Priis i alle dette Lands hoitidelige Væde 
dekampe og Lege. Klædt ſom Fruentimmer ægtede han 
førft Pythagoras og fiden Doryphorus. Som Mand 
ægtede han Sphorus, et ungt Menneſke, hvem han (od 
caftreve for at bringe ham Qvindetilſtanden nærmere. 
Hvor lykkelig vilde Verden været,  fagde man i Rom, 
hvis dette Uhyres Fader. ftedfe havde havt flige Korner. 

— 

De beromteſte Offre for hans Gruſomhed vare, foruden 
Brittannicus og Agrippina, hans Lærere Seneca og 
Burrhus, hans Gemalinder Octavia og Poppea Sabina 
og Digteren Lucan. Mine Forfædre fagde han, have 
endnu ei kjendt Eneherredommets Rettigheder. Han 
lod antænde Bom, blot, fom man figer, for at fage en 
levende Foreftilling om Troias Brand. J denne Brand, 
der varede ni Dage, odelagdes Kunſtens og Hiftoriens 
ſtjonneſte Mindesmerker. Skylden for denne Brand 
væltede han paa de Chriftne og lod dem derfor paa det 
heftige forfølge over hele Riger. Den Deel af Byen, 
fom var brændt, [od han igjen opbygge ſtjonnere og her⸗ 
ligere, thi de Stores ſedvanlige Lidenſtab, Byggeraſe⸗ 
rie, beherſtede hæn i høicefte Grad. Det mærfværdigfte 
Minde herom, er det Pallads, han [od bygge fig i Rom 
og ſom er .befjende under Mavn af domus. aurea, 
Hans Ødflen i andre Henſeender, paa Klader, Jagt⸗ 
redffaber c. var ligeſaa grendſelss, ſom hans Gavmild⸗ 
hed mod Folket i Rom, ſom han berigede ved de feftbares 
fte Føræringer, medens Provindſerne ødelagdes ved de 
meeſt tpytbeude Afgifter, Adſtkillige —— 
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i Rom ſelv, endtes med deres Undergang, ſom havde bes 
gyndt dem. Endeligt lykkedes et Oprør for Galba, 
Statholder i Spanien, for hvem Senatet erklarede fig. 
Det erklærede tillige Nero for Statens Fiende og ſendte 
Bevæbnede ud efter ham, da han var flygtet fra. Rom. 
omen han forekom den retfærdige Straf, der ventede ham 
og dræbte fig felv i Aaret 63 med de Ord: Qualis arti: 
fex pereo (Hvilken Kunſtner døer med mig") Saa fore 
og retfærdige ——— vare over Neros 
Fald, faa manglede det dog ei heller paa dem, der beun— 
drede ham endnu efter hans Fald, forgudede ham og øns 
fEede ham igjen påa. Thronen. Man beſtroede hans 
Grav med Blomſter, man opfatte hans Statue ved Sis 
den af Talerftedet, fort Neros Minde var en ſtor Deel 
af Folket og Soldaterne, hos hvilfe han havde gjort fig 
elffet ved fin Gavmildhed og Eftergivenhed, ſaa dyrebare 
at flere Bedragere en tidlang gjorde Lykke ved af udgive 
fig for Nero. Mod aandrig Spot havde Nero været faa 
meget mindre grufom, fom han felv beſad megen Aand; - 
og dog var han den førfte romere Keiſer, der, betjente 
fig "af en fremmed Pen til de Taler, han holde. Man 
maa beklage, at den Deel af Tacitus er tabt, hvori en 
noiagtigere SEN af hans Characteer og Regjering 
fandtes. 

Server ere hoiid⸗ 'og marvagtige Traade, der løbe 
ved Siden af hverandre i Bundter, ſaaledes at flere 
Bundter danne een Nerve, Hvert Bundt er omgivet med 
en egen fiin Skede, faldt Neurilem, ſom ligner Hjere 
nens Karhud, og er ligefaa fuld af Blodkar, hvis fines 
fte Grene ende ſig i Nervernes Subftans ſelv. Diſſe 
Nerver ere udbredte i det hele dyriſte Legeme og ſtaae i 
Forbindelſe ved mangfoldig Sammenheng. Kun Hier⸗ 
nehuderne, Overhuden, Haarene og Neglene have, i det 
mindſte i ſund Tilſtand, ingen Nerver. Nerverne ſelv 
ere af forſkjellig Styrke, efterſom flere eller ferre Marv— 
bundter forene fig til een Nerve. Paa beſtemte Steder 
af Legemet nærme flere Nerver fig hverandre, faa. nt de 
ſynes ligefom at hænge ſammen, og Bundterne i den ene 
Nerve krydſe og knytte fig med de ien anden, ſaaledes 

⸗ 
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at deres Forbindelſe ei kan haves uden voldſom Adſkillel⸗ 
fe. Dette er Nervefletningerne, ſom fornemmeligt fine 
deg i Underlivet, bag Maven og i Egnen ved Hiertegru— 
ben, ved Leveren, Milten, Kroſet, ſaavelſom ved Hjers 
tet ꝛc. AF alle diffedannes den i Maveegnen liggende - 
Solfletning ligeſom Centralpunktet, ihvilket Nervebund⸗ 
ter ſtode ſammen fra alle andre Flatninger, og hvorfra 
igjen nogle udgaae til alle de andre, Cr andet Slags 
Forbindelfe danne flere Nervegrene ved Nerveknuder 

EGGanglier), Hvori de, til dem og fra dem. gagende Mer: 
ver, ligefom ſynes nt ſmelte ſammen. Diſſe Nerveknu— 
der ere omgivne med en paa Kar meget rig Hud, og de 

Nerver, der danne ſamme, ere indviklede i dem paa den 
mangfoldigſte Maade; faadanne Nerveknuder findes. et 

— alene ved Grene af forf jellige Nerver, men og ved enkel⸗ 
te Bundte og Traade i et heelt Nerveſyſtem. En Rak⸗ 
fe faadanne Nerveknuder løber ned pan begge Sider af 
Rygraden, ved Forbindelfesarene heftede ſammen, og 
danne en Grendſe mellem Hjernenerverne. Indenfor 
denne begrendſede Kreds udbreder Nerveknudeſyſtemet fig 
i Underlivet. De yderſte Ender af Nerverne ere forffjels 
lige, iſer Nerverne for Sandſeredſkaberne. JHoreorga— 
net f. Er. taber Nerven fig i en vellingagtig, med Fugtig— 
hed omgiven Maſſe. Synsnerven ender ſig i en marve 
agtig Hud; Smagnerven i ſmaae Vorter; ligeledes 
ende Folelſesnerverne i Fingerſpidſene; de til Muſtlerne 
hørende Nerver ende fig i ſammes Vav, faa at man et 
beſtemt fan iagttage deres Endelſer. Alle Nerverne i 
hele Legemet indbefatter man under det almindelige 
Navn Nervefyftem. Dette hænger paa det noieſte ſam⸗ 
men med Ajernen og Rygmarven fom en forlænget Forts 
fættelfe af Hjernen, der er ſammenſat af eet Slags Sub» 
ſtans og fan anſees ſom det Heles overſte Centralpunkt, 
hvorfra al Nervevirkſomhed udagaer, og hvori Ale ſam— 
let fig fom tet Middelpunkt. Nervernes Maffe er igvs 
rigt det ſamme marvagtige Stof, hvoraf Hjernen bes 
ftaaer, et Slags aggehvideagtig Stof, der er frærfere 
oxyderet, end det, der findes i Blodet, og ſom træffer 
fin Nering af det med famme forenede og omgivende Lars 
Met, Blodets finefte, ærherlige Stof tjener til at vede 
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ligeholde Nervemarven, og erſtatte de materielle, ved 
fa mmes Virken borfgaaende og ubrugbar blevne Dele. 
Rigdommen paa Menrilem ide ſmage arterielle Blodkar 

og ſammes Udgang i Nervemarven viſer tydeligt, at Ner— 
verne næres af ſamme og et af Hjernen, at folgeligt Ner⸗ 
vernes Liv-erifterer uafhængigt af Hjernen, ja at hvert ; 
Nervepartie fan anſees før Syjernen i den Deel, hvortil 
der hører.  Lisefom det. hele Nerveſyſtem har fin Cen⸗ 
tralendelſe Øjernen og Rygmarven, faa er derimod den 
peripheriſte Endelſe udbredet, deels paa Huden, deels i 
Organernes Indre. — Nerveſyſtemet er betinget ved 
det hoiere Trin af Liv, hvorpaa Dyret” og. Menneſtet 

ſtaaer. Dette udfordrede nemlig fuldkomnere Organi⸗ 
ſation, kraftigere Hevd af Individugliteten, en friere 
Virkſomhed i Functionerne, en fuldkomnere Afſondring 
fra den hele gvvige Natur, fra Verdenen uden for— 
Denne Afſondring medfører nødvendigt en Skilsmisſe, 
en Forandring i Hum, en vilfaarlig Gevægelfe, en 
Modſetning mellem Yder Verdenen og Individuet, 
der ftedfe graviis ſtiger højere, fra Jagttagelſen af fit 

” eget Legeme og dets Omgivelfe til klar Beſtuelſe af Yder, 
Verdenen, hos Menneſtet til den tydeligſte SEjelnen mel— 
lem ſamme og den indvortes Folelſe og til Bevidſtheden om 
fig ſelv, eller til Foreſtillingen om diffe indvortes Folelſer 
pg deres Forſtſel fra Verdenen udenfor. Alle diſſe Fordrin— 

ger ved det dyriſke og menneſkelige Liv fremmes ved Hjelp 
af Nerveſyſtemet. 1) Det dyriffe Legemes ſammenſatte 
Organiſation, af ſaa mangfoldige , iſolerede, tildeels 
fremmedartige enkelte Dele, der ere mechaniſt forbundne 
ved Cellevæv, Membraner og Baand, bliver ved Nerve⸗ 
ſyſtemet til eet fammenhængende Herlt. Karſyſtemet 
forbinder dem fun for ſaavidt, ſom det tilfører alle den 
til deres Nering og eiendommelige Forretning nødvendis 
ge Andeel af Blod; men det er egentligt Nerveſyſtemet, 
ſom meddeler dem alle Liv, ſtyrer deres Forretninger, 
henleder dem til et fælleds Maal, ſatter dem t gjenſidige 
Forhold og grunder deres Vexelvirkning paa hverandres 
Beſorgelſen af diſſe Nerveſyſtemets Functioner er tils 
deelt den Deel af famme, der findes udbredet i Underlis 
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wet, danner trange Net og Flætninger os falder det ves 
preductive eller vegetative Rerveſyſtem, fordi Legemets 
Vært og. Vedligeholdelſe reguleres ved famme, Denne 
Deel af Nerveſyſtemet er i viſſe Maader iſoleret ved Ner⸗ 
veknuderne og afſſondret fra Hſerneſyſtemet, faa at ber 
ligeſom üdgſor en for fig beffaaende Region, Gangliene 
ſyſtenet, der er uaffængiat af Hiernen, da dets Virkſom⸗ 
hed hverken regjeres fra Hjernen eller reflecterer paa ſam⸗ 

me ſeller føles afden. En Mundfuld, man har ſpliſt, 
foles ei mere, ſaaſnart den er forbi en vis Grandſe af 
Evælget. Hjertet ſlaager uophorligt og kan ei vilkaar⸗ 
ligt beſtemmes; Maven fordoier, ſaaſnart den har 

, modtaget Spife; Leveren affondrer Galde uden at alt 
dette ſtyres af Hiernen eller iagttages af den. Sim ien 
vis ſygelig Titftand formindſtes denne Iſolation, de iſo— 
lerende Nerveknuder ſpringes over, og der kommer fra 
diſſe Indtryk paa Hjiernen. Forhoies f. Er. Folſomhe⸗ 
den ſygeligt i en eller anden Deels Nerver, ſaa fremkom⸗ 
mer en dunkel Jagttagelſe af den abnorme Tilftand, der 
DØ yttrer fig fom Smerte. 2) En anden Deel af Nerves 
fuftemer bevirker den fuldkomneſte Modføtning til den 
udvortes Verden, den vilkaarlige Bevægelfe og Foran— 
dring i Rummet og Betragtningen af den udvortes Ver— 
den, hos Mennefket til Bevidſthed. Dette. er Hjerner 
eller Cerebralſyſtemet, der indfatter alle Merver , der 
udfpringe fra den ſtore og lille Hjerne og tildeels fra ten 
forlengede Marv og Rygmarven. Diſſe Nerver gane 
deels til Nerveſyſtemet og tabe fig i Muſtlerne ſaaledes, 
at man ci nøie fan beftemme deres Ende. Deres Forret . 
ning er vilfaarlig, da en beſtemt Villiepirren virker fra 
Hjernen, fom fra Centrum, paa de Nerver, der gaae 
hen til de Muſkler, der fEulle bevæges, — Andre Merver i 
Cerebralfyftemet vende fig til Organismens Overflade, 
tilden udvortes Verden,” for at optage de mangfoldige 
Indtryk af ſamme, fortplante dem til Hlernen, og der 
frembringe Foreſtillinger. Diſſe ere de Sandfenerver, 
ſom parviis gaae ud fra Hjernen til be forFjeliige Sands 
feorganer. Saaledes er det førfte Bot Nerver beſtemt 
for Naſen og kaldes Lugtenerven, da den ubbreder fig i 
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Mæfeborerne og modtager Uddugſtningerne. Det andet , 

Nervepar danner Synsnerven (nervus opticus);derne 
er af betydelig Tykkelſe, rund, saaer hen imod Oichu⸗ 
lingen, trænger ved Dicæblets bagerſte Side iajenn/m en 
rund, med mange fmaae Huller forſynet Plade i Hieæbe 
lets fafte Gud, inde famme, og danner for Stortedelen 
Hiets Nervehinde, der er beſtemt tilat opfatte Billeder 
iDiet og kaldes Nethinde (retina). See Art. Pie. 

Horenerverne danne,det ottende Nervepar; de udbrede 
fia i bet Indre af Øret og modtage Luftens Bevagelſe. 
Af de mangfoldige Grene i det femte Nervepar komme 
Tungens Nerver, der danne Smagen Sands, Folel⸗ 
ſen i Almindelighed er den nederſte Sands og maaſtee 
Roden til afle andre Sandſer, hvilfe fun ere færdeles 
Qualiteter og hoiere Grader af Folelſesſandſen. Men 
ifær ev den lagt i den ydre Huud, og fornemmeligt i Fin 
gerſpidſerne, ſom de egentlige Foleorganer, hvorved 
Sſelen iagttager de udvortes Gjenſtandes materielle Cris 
ſtens og. Form, ved Hielp af umiddelbar Berørelfe, 
Folelſen bevirfes ved mange Nerver, der udbrede fig i 
Huden, og de Steder, hvor Folelſen yttrer fig fineft, 
ere og forſynede med de flefte Nerver, ſom danne hele 
Rekker af fmaae ved Siden af hverandre liggende Ner⸗ 
vepapiller, ſom ved Leberne, Fingerfpidferne ꝛc. Ende— 

ligt bevirkes og ved det ſamtlige Nerveſyſtem, iſer ved 

Nerveknudeſyſtemet Almeenfølelfen, Saaledes er alt— 
faa Nexveſyſtemets Virkſomhed udvendig fra indad og 
indvendig fra udad: udvendigt fra, derved, at Sandfes 

indtrykkene fortplante fig fra Nerverne til Hjernen og 
blive til Foreſtillinger og Folekſer, fra Centrum til Peris 
pherien, idet de vilkaarlige Bevægelfer vekkes fra Hjer— 
nen, medens det keproductive Nerveſyſtem i ftille Virk— 
ſomhed ſtyrer den hele Maffines Wedligeholdelfe, og ét 
fund Tilfand fun aabenbarer fig ved Almeenfolelſens 
Virkninger, ved Velbefindende, ved Inſtinet, Drifter— 
ne, Hunger og Tørft, i ſygelig forhsiet Tilſtand ved Il⸗ 

debefindende og Smerte. J det hele Nerveſyſtems Virk—⸗ 

fomfed øjene vi imellem ſammes Pirrelighed elev Mod—⸗ 
- tagelighed (Receptivitet) og Energie (Reaction) Af 

Pirreligheden afhænger Qurtigheden, hvormed ſammes 
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Virkſomhed vakkes, paa Energien beroer Virkſomhedens 
Styrke va Varighed. Ideen om Nerveſyſtemet, dets 
Functioner og Krafter indbefattes og under Benævnelfen 
Senſibilitet, og Nerveſyſtemet felv fan i denne Henſeen⸗ 
de betraetes ſom Senſibilitetens reelle Mabenbarina. 
Forholdet mellem Senſibilitetens Receptivitet og Ener— 
gie er Grunden til Temperamenternes og Characterernes 

— Forſkſellighed, faavel hos Individuer ſom hele Nationer. 
Deraf Forſtellen imellem Hurtighed i Opfatten og' Styr⸗ 
ke i Handlen. Menneſter med fremſtikkende Pirrelighedi 
Nerveſoſtemet fatte let og beholde vanffeligt, forbinde 
deres Fokeſtillinger hurtigt og mangfoldigt, havden lev⸗ 
vende Indbildningekraft, men trænge et dybt ind, afvere 
le let med Gjenſtandene, holde ei flænge ud ved magert Ar⸗ 
beid, føle flint.og gemt , men ere ei Anſtrengelſer vorne. 
Nerveſyſtemets Kraft har heller intet fat Puni, men 
er bevægelig og foranderlig, ſelv iget og ſamme Subject, 

SR Søvne f. Er. er Cerebralſyoſtemets Pirrelighed ſvakket, 
” det reproductive Nerv eſyſtems derimod forhsiet. Derfor 

hvile Sandſerne i fund Sovn, og de vilkaarlige Beve⸗ 
gelfer ophøre, hvorimod Virkſomheden ved Aandedrét— 
tets, Blodomlebets, Kordoielſens, Afſondringens og 

Naoringens Orgaiierer langt ſterkere. Almeenfolelſen 
derimod er derfor i Sovnen forhoiet og afficeres mere les 
vende end i vaagen Tilſtand, hvorfor ſammes Folelſer 
ofte fortplante fig til Hjernen og væffe Foreſtillinger der, 
fom forene fig med andre og frembringe Drømme, — Af. 
det hidtil Sagte er det Klart, at Nerveſyſtemet befidder 
et eiendommeligt Liv, jaat alt Liv udgager fra det, at 
Sielenes hele Virkſomhed felv,førft beroer paa Nerveſy— 
ſtemets Liv. Organismens Virkſomhed i alle enkelte 
Organer oplives og reguleres af det; Fsolelſe, Fornem— 
melſe, SandfebeEuei fe, Soreftilling fremvirfes ved fams 
me; raſkt Liv i Nerveſyſtemet bevirker ligeledes raſtt Liv 
baade i Legemet og i Aanden. Selv i det Materielle 

ſtaaer Nerveſyſtemet, ſom et affondret, i den ovrige 
Organismus indffudt Syſtem, ſom fun forbinder fig 
med hiin i to Beroringsflader: førft for at ſamle dens 
Blomſter, de finefte Udfoldninger af Arteriefyftemet 
omkring fig, og fuge den etheriſte —— deraf, og 
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derneſt for igjen af udayde fin oplivende Aand over den 
hele Organismus, beherſte alle dens Forretninger, for 
at de alle regelmægfig funne tjene til noget Hoiere, 
nemlig Mægling mellem Aand og Verden, Nerveſyſte⸗ 
met vifer fla altſag fom det ſande Liv for vore Jeg, og 
det øvrige Legeme ſom dette Livs Liv, ſom en beſthtten⸗ 

"de, nærende Bark til dets Tjeneſte. Selv dette 
Syſtems fynlige, ſom hviidagtig Marv forekommenbe 
Bæver fun Bolig far den ſamme beflægtede, med ſamme 
forenede uſynlige Nerveaand, hvis høiere Natur unds 
gaaer vore Sandſer og fun lader ane et, Sjelen beflægs 
fot, ærheriæ, maaſtee legemliggjort Lysſtof. At denne 
ærherifte Merveaand ei er aldeles bunden til Legemverde⸗ 
ning hidtil hefjendte Love, at den under viſſe Omſtendig⸗ 
heder har en friere Virken, beviſer alerede den Omſtæen⸗ 
dighed, at Nerveendernes Virkekreds udſtrekker ſig over 
den legemlige Exiſtens og danner en Art ſenſibel Nerve— 
fluidums Xtmofphære omfring fig, ” ſom ſelv fædvanlige 
Jagttagelſer ved Organismen viſe. Saaledes gaae vel 
f. Ex. Nervetraadene ind i Muſtlerne, uden dog at fore 
dele fig faa fubrilt, at hver Muſteltrevle faaer fine egne 
Nervetraade; desuagtet er den hele Muſtel underfaftet 
Nervernes Yndfiyielfe,. og træffer fig fammen i alle fine 

Traæxvler. Hvert Punkt af Huden Gar Folelſe, uagtet 
denne ei er forſynet med et fammenhængende Lag af Ner⸗ 

vemarv, men fun har et Væv af Traade. Humbold har 
ogſaa beviift denne fenfible Kreds af Livsfluldum omkring 
Nerverne ved galvaniffe Forſog. Endnu mere paafals 
dende Bevifer derpaa give mange Phoenomener i den 
animalffe Magnetismus (See denne Art.). — Nerve⸗ 
ſygdomme ere faadanne Sygdomme, ſom oprindeligen 
have deres Grund i Nerveſyſtemet, beſtage i en Afvigelfe 
fra: Normen i ſammes Organiſation eller Function og 
yttre fig ved en Forſtyrrelſe i ben eiendommelige og. af os 
iagttagelige Forretning” Nerveſyſtemets for og erkſen⸗ 
delige Forretninger ere Almeenfolelſen, Sandſebeſtuel⸗ 
ſen, Fornemmelſerne, Foreſtillingerne og Muſtlernes J 

Bevægelfer. For ſaavidt diſſe forſtyrres og fee uregel⸗ 

masſigt, maae vi antage virkelig —— Den. 
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ne har fin Grund enten i en urigtig Organifation eller 
Fovandring i deres Kræfter.  Beage kunne gage over i 
hvetandre og vag Engang være tilſtede. Neurilems fine 
Kar: Net fan blive for pirreligt, tilføre Nerverne for 
meget Biod oa Naring eller være for uvirkſomt, hvorved 
Nervernes Naring lider; af ſvokket Indſuelſe kunne 
Standsuinger og Sammenhoben af kadelige Stoffe i 
Nervetraadene finde Sted, hvilke foraarfage haardnak⸗ 
kede Smerter, Krampe, Lamhed. Et Nerveſyſtemets 
Pirrelighed før ſtor og Senſibiliteten alt for ſygeligt 
forhsiet, faa foraarfager ethvert Indtryk alt for hurtige 
Da heftige Folelſer, væffer en heftig, men uftyrlig Virk⸗ 
ſemhed. Derfor ere almindelige Folelſer allerede ſmer— 
telige, Sandſerne bevirke ubehagelige Fornemmelſer, 
Ideerne ere overdrevne og folge paa hverandre i ſtormende 
Urden, Imaginationen er altfor levende, Bevagelſer⸗ 
ne ere uvilkaarlige, krampagtige. Er Nerveſyſtemets 

"Kraft alt for meget formindffet, faa foregaaer ſammes 
. Forretninger alt for fvagt eller ophøre aldeles. Sæde 
vanlige Indtryk foraarfage ingen Fornemmelfe, Sants 
ferne blive fave, Imaginationen taber fig, Muſkelbe⸗ 
vegelſen ſlappes. Men Nerveſyſtemets Kræfter kunne 
og uden Aftagelſe eller Tilkagelſe komme i en: ſygelig Til⸗ 

ſtand, ſaa at viſſe Indtryk vekke gandſte andre end de 
ſedvanlige Reactioner. Dette er de ſaakaldte Idioſyn⸗ 
kraſter. De iagttagelige Tilfælde i Mervefygdomme ere 
forØjellige, efterſom viffe Partier eller Regioner af Ner⸗ 
verne fornemmefligt lide. Træffer dette det reproductive 
Syſtems Nerver i hele Legemet faa fremkommer en 
Smerte, det efter Delenes ForfEjellighed yttrer fig une 
der forſtjellige Former, fom Hunger, Torſt, Mathed, 
JÉtelhed, Kulde, Hede, Angeſt, ſom trykkende, hop⸗ 
pende, træffende, ſtjerende, ſtikkende, bankende, bo⸗ 
rende, nagende Smerte, ſom Folelſe af Lemmernes Dov⸗ 
hed og Henſoven, ſom Prikken i dem ligeſom med Naa⸗ 
le; ſom egne ſygelige Drifter af Inſtinctet, Appetit til 
Kridt og ſyrlige Tina, mange Frugtſommeliges ſynder—⸗ 
derlige Lyſtenhed; falffe Foreftillinger om Sygdommen, 
hvorved Legemets Dele betragtes anderledes end de virfes 
ligt ere, naar f. Er. Syge indbildte fig af være deelte, 
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eller af et andet Jeg faae ved Siden af deres egentlige 
Legeme, ellev at de beftode af Glas eller Vor, havde 
Been af Straae ꝛc. Med Henſyn til de hyppige Sands 
ſeyttringer gives der ligeledes flere Forſtjelligheder, ef⸗ 
ter Forſtjelligheden i Delene felv og Forandringerne des" 
res Nervekrefter. Hos Menneſkene fan Folelſen i Hus 
den være faa fløv, at de hverken ſtjelne folde eller varmt, 
haardt eller blødt; Andre have en altfor fiin Folelſe; 
Lugt og Smag kunne blive for ſlove eller for ſtarpe, An» 
dre kunne ei taale et vift Slags Lugt, holde derimod af 

” andre, der igjen eve de fleſte modbydelige, Ligedan er 
der med Horelſen. Endnu mangfoldigere ere Phoenome⸗ 
nerne ved Synsnervernes Sygdomme; overdreven Føls 
ſomhed faavelfom Hinenes Svaghed og Slovhed, Plets 
ter, Flammer, Buer, Perleſnore 2c., Dobbeltſyn, Phan⸗ 
tasmer og Figurer for Hinene. Ligeledes yttrer Syges . 
lighed, i den indvortes Sands, i Folelſer, Foreſtillinger 
pg Imagination, fig paa mangfoldig Maade. Sygelige 
Folelſer avle falſte Foreſtillinger og feilfulde Phantaſie— 

Billeder. Diſſe kunne erholde virkelige Sandſebeſtuelſers 
Styrke, og, naar Sygdommen fortplanter fig til Hjer—⸗ 
nen og Sjeleorganet, faa ſkjelner den Syge ei længer fin 

fubjective Tilſtand fra den objective uden for fig, de fuge ” 4 

Foreſtillinger regſere endog Villien og væffe de med 
dem overeensſtemmende Begjeringer. Deraf de fygelige 
Fornemmelſer uden udvortes tilſtrekkelig Foranledning, 
Sorgmodighed og Lyſtighed i udfvævende Grad, perio— 
die Modloshed, angſtelige livlige Drømme, Delirier 
0. Mangfoldige ere og Nerveſygdommenes Yttringer 

Muſkelſyſtemet, der yttre fig form Trakninger, Krampe 
og Convulſioner, ſnart paa et enkelt Sted, fnart almin⸗ 
deligt, overgaaende eller vedholdende. I mange Febre 
f. Er. ide, hvor ogſaa Nerverne ere angrebne, forekom— 

mer en beftandia, uvilkaarlig, ſygelig Trakning i An— 
ſigtsmuſtlerne ſaavelſom i andre Legemets Dele. Hine⸗ 
ne bevæges paa mange Maader. Selv i de uvilkaarlige 
Muſkler fremfommer al Slags Krampe, f. Er. Maver 

krampe, krampagtig Brakning, krampagtig Bryſtbe— 
klemmelſe, Krampe i Mellemgulvet, Hijerteklappen ꝛc. 
Anlæg til Nervefygdomme fan være medfødt, men fan 

+ 
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og komme af feilagtig Levemaade, overdreven Luxus, 
Blodagtighed, overdreven Anſtrangelſe af Nerveſyſtemet. 
£Leilighedsnarfagerne mage man deels føge i den udvortes 
Verdens mangehaande Judflydelfe f. Er, Luften og dens 
forſtjellige Blandinger, dens Andeel af electriæ Stof, . 
dens elaftiffe Spænding, dens Grad af Torhed, eller 
Fugtighed; Naringsmidlerne f. Cr. Kiodſpiſe, hidſen⸗ 
de krydrede Spifer og Drikke forhoie Nervernes Pirre⸗ 

lighed, vegetabiliſte Neringsmidler formindſke ſam— 
me. De fleſte animaliffe og alle vegetabiliſke Gifte, bes 
virfe heftige Dervefygdome (See Ari. narkotiſk). Deels 
virfe fremmede Ting i Legemet ſom Aarſager til Nerve— 
ſygdomme, f. Er. meget ofte Orme i Tarmeanalen, inde 
fpærrer Luft; ſelv ffarpe Ureenligheder af mange Slags 
i ſamme. Endeligt ere ogſaa ofte Legemets og det hele 
Nerveſyſtems Affectioner Aarſag i paafolgende Nerves 
ſygdomme f. Ex. for megen Vaagen, ſom udtømmer Pers 
vefraften; Sygdomme, ifærgeber ; viffe Perioder hos 
QOvindefjønnet, under hvilke Nerveſyſtemets Pirrelig— 
hed forhsies; Anftrængelfe af Hjernevirkſomheden ved 
overdrevet Aandsarbeid; Svangerffab, alt for heftige 
Affecter og Lidenſtaber. 

Teſſelrode, en gammel og berømt grevelig Familie, 
til hvilfen hørte den churſachſiſke —— i Duͤſſeldorf, 
der døde 1795 og var en „Mand af ædel Characteer og 
værdig Opførfel; videre hans Søn, der var gift med en 
Grevinde Hatzfeld, varen Mand af Kundſkaber og ſtod 
i Brevverling med Mirabeau. Til denne Familie hørte 
ogſagen Grev Neſſelrode, der var Joachim Murats 
Miniſter i Duͤſſeldorf, og endeligt den ruſſiſke Statsſe⸗ 
kreteer og Geheimeraad Grev Neſſelrode, ſom i Aaret 
3316 erholdt Forvaltningen af —— for de udenland⸗ 
ſte Anliggender. 

,Veſſus, een af Centaurerne (fee denne Art.), var 
en Søn af Ixion og Nephele (eller Skyen). J Fægts 

” ningen mellem Centaurerne og Lapitherne ved Piritho— 
us's Bryllup, reddede han fig med Flugten.  Meeft ber 
romt er han bleven i den græffe Mythologie ved at inds 

"4 
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vikles i Hercules's Hiſtorie. Han bar Dejanira, Her⸗ 
cules's Eiffede, over Floden Evenus, og vilde bruse 
Vold imod hende, da han var kommen over paa den ans" 
den Bredde. Paa Dejaniras Skrig giennemborede Hercu⸗ 
leg ham fra den anden Side med en i den lerneiſte Slan⸗ 
ges giftige Blod dyppet Piil. Den døende Neſſus overtales 
te Dejanira fil at gjemme det af hang Saar uüdlobende 
Bind og dermed. væde en Klæbning, der ſtulde have den 
Kraft at bevare hende Hercules's Kjerlighed. Følgen af 
denne Hiſtorie ev befjende af Hercules's Mythologie. 

Neſſus havde, etter Sagnet, endnu Kraft. til at flygte og 
døde af fir Saar førft da han var ankommen i de ozoliſte 
Locrers Land. Å ', 

Neſtor heed een ig de * Helte for — beg: 
udmærtede fig ligefaa meget ved fin Klogſkab, Frugten 
af hans hoie Alder, ſom ved fin blide og virkſomme Vel: 
talenhed. Dette er i Almindelighed. den Characs 
teer, Homer giver ham i Iliaden. Neftor var en 
Søn af Neleus og Chloris, blev opdragen i Gerania og 
fulgte fin Fader fom Konge i Pylus. J fin unge og » 
mandige Alder udmarkede fan fig, fom andre Helte paa 
hans Tid, véd aillehaande ftore Bedrifter. og driftige For 
vetagender, men erhvervede fig og tidligt den ham etens 
dommelige Roes ſom klog Raadgiver og heldig. Taler. 
Saaledes vifte han fig blandt Lapitherne, ſom han hjalp 
imod Centaurerne. Efterat Lynceué og Idas, Sønner 
af Aphareus, vare dræbte af Diofcurerne, blev han. og 
Konge i Meſſenien. Uagtet han alerede havde levet to 
Menneffealdre, da Toget imod, Troia gif for fig, tog 

han alligevel Deel i famme og førte fir Mandſkab i 20, 
eller efter andre Sagn i 90 eller 92 Skibe til Troia. 
Om man end ei fager Order Menneſkealder, ſom nogle 
af de Gamle, for et Tidsrum af 100 Mar, men, fom nu 
er fædvanligt, for en Tid af omtrent 30 Mar, faa 
var Neſtor alerede før gammel til at tage betydelig 
Deel i Kampen for Troia. Den Rolle, fom i Iliaden 
tildeles ham, er derfor og almindeligt den kloge og veltas 

lende Oldings og Raadgivers. Han føger at overtale 
Agamemnon til Forligelighed med Achilles, han opmun⸗ 

* 

i 
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tret, advarer, underviſer og dadler be greſte Helte. Efs 
ter Troias Erobring feilede han igjen hſem. Efter Odys— 
feen beſogte Telemach fam het, for at indhente Efterret— 

ninger om Ulyſſes. Efter Homer var hang. Gemalinde 
Eurydice, den ældfte Datter af Clymene, efter Andre A⸗ 
naribia, Datter af Craticus. Der nævnes og flere af 2, ans 
Sonner og Dottre, der dog et cre videre markvardige i 
Sagnene. Efterat Neftor havde levet tre IMennefeals 
dere døde han rolig i Pylus, hvor man endnu ſildigt paa⸗ 

ſtod at kunne viſe hans Huus og Gravminde. 

Meſtor, født i Rusland 1056, levede ſom Munki 
det petſcheriſte Kloſter Kiev og døde efter 1116. Fors 
uden nogle Abbeders og andre af hans fromme Kloſterbe— 
boeres Biographier (ſom fun findes i interpolerede Frag⸗ 
menter) ſtrev han i fir Moderſprog en. Kronike, der er 
af hoieſte Intereſſe for Nordens Hiſtorie, med tydelig 
Benyttelſe og Efterligning af de byzantinſte Hiſtorieſkri⸗— 
vere, hvad den ældfte Hiſtorie angaager. De ovrige Kils 
der, hvoraf han øfte, ere ubefjendte; meget fErev han 
fom Samtidig, eller efter mundtlig Beretning af ea 
gammel Munk i hans Kloſter, ved Navn Jan. Frems 
ſtillingen er overeensſtemmende med den Tids Aand, 
fromme Betragtninger og Bibelſprog ere hyppigen ind⸗ 
vævede i Fortællingen, og Perſonerne indføres alminde⸗ 
ligt talende, Da Grundtexten i hans Krønife er tabt 
og i utrolig Grad gjort uffendelig ved hans Fortſatteres 
Interpolationer (Abbed Sylvefter i Kiew og flere Ubes 
nævnte), faa fan man ei fælde nogen ſikker Dom om 
hans biftoriffe Fortjenefte, før omhyggelige critiſte Un— 

… Berføgelfer have afgjort, hvor meget af det, vi nu have, 
er den gamle Neſtors Eiendom. Man fan end iffe med 
Vished beſtemme, til hvilket Aar hans Vært rakker. 

: En udødelig Fortjenefte af denne den rueſiſke Hiſtories 
Fader, har Schloͤzer, efter flere tidligere Forarbeider 
erhvervet fig i fir desværre ei fuldførte Verk: Neſtors 
rusſiſche Aunalen, in ihrer flavonifdje Grundſprache 
verglichen, von Schreibfehlern und Interpolationen moͤg⸗ 
lichſt gereinigt, erklaͤrt und uͤberſetzt. Gåttingen 1802⸗ 

1809, 5 Bd. 8., hvormed man ſom Udtog og Forbeds 
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ring mag forbinde: Joſeph Muͤllers altrusſiſche Geſchich—⸗ 
te nad) Neſtor, mit Ruͤckſicht auf Schloͤzers rusfiſche An⸗ 
nalen, die hier bexichtigt, ergaͤnzt und vermehrt werden. 
Berlin 1812. 8. i - BR. 

Jet kaldes ethvert af Traade kunſtigen ſammen⸗ 
tvundet Vev. Med Forbigaaelfe af de bekjendte, i det 
almindelige Livs Sprogbrug forefommende Betydninger 
af dette. Ord, markes her blot følgende ſeientifiſte (viden. 
ſkabelige) og arciſtiſfe. J Mnatomien kalder man den 
huudagtige, af Kar netformigt gſennemkrydſede Deel é 
Pattedyrenes Indvolde Nettet eller Nerhuden. Sad— 
vanligt (træffer det fig fra Maven til Navleegnen, og 
tjener, ved Hielp af fit Fidt, til, beſtandigen ar holde de 
nærliggende Indvolbde flibrige og bevare dem for den fFas 
delige Sammengnidning ved de nedre Bugmuſtlers Tryk⸗ 

ninger og Bevegelſer. — J Maale: og Tegnekunſten 
bruger man Benavnelſen Net om de netformige, i lige 
Fraſtand, korsviis under rette Vinkler trufne lige Linier, 

ſom lette den noiagtige Tegnen og Udkaſt. Saaledes 
bruger man og Nevnet Net om de Citkler og. Linier af 
den mathematiſte Geographie, der fundfe hverandre paa 
Landkortene. JPerſpectivet betyder Net en i ſmaae 
Fag deelt Figur, enten ſom den er i fig ſelv, eller og ſom 
den henkaſtes af et Speil, et feber Glas, eller. andre ops . 

tiſke Aarfager: J førfte Tilfælde falder man det crati- + 
culam Prototypi, i fidfte craticulam Ed ypi, 

Netſcher (Caſpar) cen af fin Tids fortrinlige 
Malere, hvis Værter endnu ere i Anſeelſe, blev fodt i 
Heidelberg 1639. Da han meger tidligt miftede fin 
Fader, Johan Netſcher, en Billedhugger, faa blev han 
antagen i Barns Sted af Tullefens, en Læge i Arnheim 
ved Utrecht. Hans Pleiefader beſtemte ham til Læger 
funften, men hans Tilbøielighed og hans Talent vare 
for Maleriet, Den førfte Underviisning Pal han have 
erholdt af Roſter, Fugle⸗ og Vildtmaler, og fenere uds 
dannet fig videre under Gerhard Terburg og Gerhard 
Douw, fom ha: fnart långt overgik i Genie og Smag. 

For at fuldende denne Dannelſe, vilde han gjøre en Reis 
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fo til Italien, men blev alerede i Bourdeaux, hvor han 
giftede ſig og hvorfra han vendte tilbage til Hollands 
Her nedfarte han fig i Haag: Den Nodvendighed at 
underholde en talrig Familie beſtemte ham til Portrait⸗ 
maleriet, uagtet han, ſom alerede hang Mort de Cleo- 
patre alene bevifer, havde Talent og Tilboielighed nok 

"Til at uüdmarke fig i de høiere Slags og hæve fig over den 
nederlandſke Skoles Smag, til hvilken ban hørte. Selv 
i det, hvori denne Skole beſidder en eiendommelig Styr⸗ 
fe," t troe Efterlignelſe af Naturen, iſer Stoffene overs 
gif han de nederlande Malere. Det hvide Atlas i 
Dragterne og Draperterne af hans Malerier har en 
fEuffende Lighed Man -gjør meeft af hans ſmaae Cabis 
netsſtykker. SY det hiftoriffe Malerie valgte han almin— 
deliat ſige Gjenſtande af den romerſtke — Hans 
Arheider findes adſpredte i Europas fortrigligfte Cabinets 
ter og Gallerier. Han døde i Haag 16384 og efterlod tø 
Sønner, Conftantin og Theodor, "faldet Franſktman— 
Den; diſſe have ligeledes viift fig ſom duelige eler; dog 
eve de blevne langt tilbage for Faderen. 

Meubeck (Valerius Wilhelm) blev * —— 
i Schwarzhurg ⸗ Sondershauſen, hvor hans Fader var 

Hofavbotheker, den 21de Jan. 1765. Efterat han havs 
— de beføgt SÉolen i fin Fedreneſtad og Ridderakademiet 

i Liegnig i Schleſten, ftuderede han i i Gottingen og Jes - 
na, paa hvilfer fidfte Sted han i Aaret 1788 erholdt 
den akademiſke Doctorverdighed. Fra Liegnitz, hvor 
han efter fuldendte akademiſke Studier, nogen Tid op⸗ 
holdt fig fom practiſerende Lege, blev han kaldt ſom 
Kredsphyſicus til Steinau i Nedreſchleſien. Der Vark, 
hvorved han har gjort fig bekſendt i den tydſte Digters 
verden, er et Leredigt, Sundhedsbrondene (die Geſunde⸗ 
brunnen), fom udfom ført i Breslau 1795. Dette 
Diats førfte Sang indeholder Mineralkildernes Oprine« 

delſe, den anden Beſkrivelſen over de vigtigfte Kilder af 
… dette Slags i Todſkland, og den tredie og fjerde Forſtkrif— 

— ter for Brondeuren ſelv. Digtet er i Hexametre, der 
| " eve dannede efter de voſſiſfe. Man har i dette Vark funs 

. ' —— F 

- 
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det alle de Egenſkober, hvorved det philoſophiſke Læres 
digt kan gjøre fin Gjenftand intereſſant, levende og poe⸗ 

tiſe Desuden har han udgiver blandede Digte, Jor⸗ 

dens Forſtyrrelſe efrer Dommen (die Zerſtoͤrung der Erde 
nad) dem Gerichte), og adſtillige ſmage i TidsfErifter ads 
ſpredte Stykker og Digte." 

VNeuber (Frederike Caroline) har i Midten af føre 
rige Aarhundred gjort fig berømt ved Forbedringer. i den 
tydſte Skueſpilkunſt. Hun var en Datter af Advocat 
Weißenborn i Zwickau, hvor hun blev født i Aaret - 
17000 Hendes Tilbøielighed til Theatret og hendes. 
Talent for de: Tragiſte udviklede fig tidligt. Hun gifte 
de fig den med en vis Neuber, en Skueſpiller af yderſt 
middelmaadige Talenter; og oprettede et eget Skueſpiller⸗ 
felFab, hvilket hun ſogte at bibringe en for de Tider 
ufædvanfig højere Mands" Gottſched, fom dengang ops 
kaſtede fig til æfthetiæ Dictator i Tydſtland, forfulgte i 
Forening med hende Hanswurſten, ſom hidtil drev ſit 
Vaſen paa den tydſte Skueplads, og begge forvifte ham 
høitideligt og for ftedfe fra Theatret (1737). Hun 
har førft i Tydſtland opftillet egne Ideer om den tragiffe 
Declkamation oa bragt famme i Udforelſe. Hun fpillede 
afverfende med fit Selffab i Tyoſtlands fortrinligſte 
Steder, men Syvaarskrigen medførte Opløsningen af 
dette Selſkab, og hun felv døde i de meeſt trængende Om⸗ 
frændiaheder 1763 t Landsbyen Laubegaſt ved Dresden, 
hvor og et Minde er oprettet for hende. — Hun har ſelv 
fErevet adffillige Forfpil.og Prologer for — af 
hvilke nogle ere blevne tryfte. 

Neu⸗ Dietendorf eller Neu⸗GSottern, en * 
bye med omtrent 250 Indbyggere, i det gothaiſte Amt 
Wachſenburg, beſtaaer egentligt fun af een enefte lang 
Gade. Indbyggerne eve for det mefte Profeffionis 
ſter og berømte for deres gode Arbeider i Metals 
ler, deres Toier, Liqueurer ꝛc. Af Herrnhuter⸗ 
Menigheden, ſom nedſatte fig her i Aaret 17427, 
og erholde Regjeringens Conceffion 1764 hav Neus 



Yen 209 

Dietendorf sålen erholdt, Navnet Gnadenthal (Naa⸗ 
dedal). 

VNeufchatel, paa Tydſt Neuenburg eller Welſch— 
Neuburg indbefatter med det dertil. hørende, Grevſtab 
Valengin 16: Quadratmile med 46,500" Indbyggere 
og begrandſes af Frankerig og det øvrige Schweiz. 

Dette Land tilhørte fordum den gamle franffe' Familie 
Longueville. Da denne uddøde i Maret 1694. blev 
Kongen af Preuſſen, ſom Irving af Huſet Oranien, 
hvis gamle Rettigheder paa dette Fyrſtendom vare ers 
Ejendte, Faldet til Sjerredommet af Stænderne, og den 
derpaa fulgte Beſiddelſestagelſe erkſendtes i den utrecht⸗ 
fÉe Fred. J Aaret 1806 aftraadde Preuſſen dette Fyrs 
J—— hvis Keiſer belehnede Marſchal 

erthier dermed. J Pariſer-Freden 1814 blev det 
Preuſſen tilbagegivet, dog tiltraadde det tillige folgende 
Aar Schweizerconfoederationen ſom Canton. — Ad— 
ſtillige Kjeder af Jurabjergene gaae igjennem Landet; 

Neuenburger⸗Soen, der er 6 Miles lang, 15 Miil 
bred og 300 Fod dyd og meget fifferig, forbinder Landet, 
ved flere fmaae Søer og Floder, med Rhinen. Landet 
er vel fattigt paa Naturprodukter, hvoraf Qveg, Viin, 
Hor og Hamp ere de vigtigfte, men defto mere udmærs 
fer det fig ved fine Fabrikarbeider. Der driver en overore 
dentligt indbringende Handel med Kniplinger, Border, 
Knive, mechaniſke Inſtrumenter, Sirts og andre Bom: 
uldstoier, men fornemmeligt med Uhre. Den fra ældre 
Tider ftedfindende Frihed og Mildhed i Regjeringen træf, 
fer en Mængde Fremmede og Arbeidere hertil. — Reli— 
gionen er den reformerte og Sproget ftanſk. Landets 
Hovedſtad Neufchatel ligger ved Foden af Jura, hvor 
den lille, Flod Seyon flyder ud i Neuenburger ; Søen, i. 
en meget ſmuk Egn. Staden felver ei flet bygger og 
tæller 547 Huſe med henved 3500 Indbyggere. Den 
er Hovedfædet for Handelen i Fyrſtendommet. De hers 
værende fortrinlige Opdragelſesanſtalter ſtyldes fornems 
meligt et rigt Legat paa to Millioner Gylden, fom en 
fodt Neufchateler, den fiden i Liſſabon — Kiob⸗ 

sø i 2 i 
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mand Fury, giorde. Til den fongelige preueee 
Garde i Berlin ſik man 1815 en Bataillon Neuf⸗ 

chateler. 

Neuhof (Theodor, Baron af), — af 
nedſtammede fra en gammel adelig weſtphalſt Familie. 
frené Tader, Leopold von Neuhof, var Capitain i den bis 
ſtoppelige mönſterſte Garde, gift med en Borgerdatter, 
og dode i Aaret 1695. Theodor Neuhof ſtuderede førft i 

Jeſuitercollegiet i Månfer og dernæft i Coͤln ved Rhin. 
Paa ſidſte Sted fældede md ten Tvekamp en ung, Mand 
af en betydelig Familie, Han ſlygtede og tog ſin Vei 
over Leyden og Utrecht til. Haag. Her vendte han fig 
til den ſpanſke Geſandt, paa hvig Mægling han erholdt en 
Lieutenantsplads af Kongen tet Regiment, der var beſtemt 
mod Mohrerne i Afrika, og po han ſnart, formedelſt 
fir gode Forhold, beferdredes til Capitain. Ulykkeligviis 
blev han ved et Udfald fra Fæftningen Oran fangen af 
Fienden og udleveret til Deyen i Algier, hvor han i. 18 
Aar gjorde Tjenefte ſom Tolk og desuden blev brugt ide 
vigtigſte og hemmeligſte Anliggender. Corſika ſtod den⸗ 
gang under Republiken Genua og blevfaa haardt trykket, 
at den i Aaret 1726 beſluttede at bryde fine Lenker. 
Dette Forehavende ſtrandede; men, da Corſerne tre Mar | 
efter betyngedes med nye Waalæa, vægrede de fig ved at bes 
tale, forlangte, at man ſtulde tillade dem, felv at førge for 
deres Saltfornodenheder og fritage dem for den Forpligs 
telfe at kisbe det dyre genueſiſte Salt. Gouverneuren 
Pinello afflog dem deres billige Fordring og vilde med 
Magt tvinge dem til at erlægge Afgifterne, Hemmeligen 
underſtottede af andre Magter grebe de til Vaaben, dog 
gjienoprettedes Roligheden ved Éeiferlige Hielpetropper, 
og man tilſtod Corſerne meget, ſom hidtil haardnakket 
var afſlaget dem," De troede imidlertid, at en egen 
Regjering vilde beſkytte dem bedre og kraftigere ſikkre -des 
reg Selvſtendighed end enhver fremmed Underftøtrelfe og 
Hjelp, udfaftede 1735 Planen til en nye, af Genua als 
deles uafheageg Regſeringsform og anraabte Deyerne 
i Algier og Tunis om Hielp, og diſſe ſendte dem og tø 
Regimenter og alle de Krigsfornodenheder, der mangles 

— 

— 

— 
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de dem under Overanførfel af Baron Neuhof. Denne blev 
» af Corfifanerne modtagen med Taf og Ølæde og f Aaret 
1535 erflæret for Corſikas Konge, Meuhofyrvdedee med > 
en Krone, af Laurber, lod flaae Mynter af Kobber og 
Solv Tom Beviſer paa fin fongelige Maat og Myndighed 

og ftiftede en Ridderorden under Navn af Korløsnifigeng 
Orden. Kort dervaa, i Nov. 1736, forlod Dan Corſika 

for af ſoge fremmed Hjelp, kom ogſag næfte Aar tilbage 

med megen Krigsforraad, ſom ban havde været faa hel⸗ 
dig at erholde i Holland af nogle Handelshuſe, hvilke 
han havde givet Haab om em fordcelaarig Bomulds bang 
Del med Corſika. I Aaret 17,38 cnfom franffe Hjelves 
tropper til Corfifa, og ved deres Medbvirkning blev Ro— 
ligheden gienoprettet. Men, da diſſe droge bort 1i74T, . 
opføm nye Uroligheder i Kongens Krarære!fe/ fom efters 
fjaatiden viſte ſig i Holland, Flotents og Venedig. Dige 
fe Uroligheder vare hverfen hans Broderſon, ſem han 
havde ladet udnævne til Prinds af Blodet, eller hans 
Fætter Baron von Droſt, dér paa en neapolitauſt Feluke 
var anfommen til Hen og var. bleven Qveranfører over 
ſamtlige Tropper, iſtand til at dempe. Baron Neuhof 
eller Kona Theodor ankom 1743 fra England, befordrede 

Corſikanernes Beftræbelfe at moditane der genueſiſte Par⸗ 
tie, men ſaae fig nødt til ar forlade Kongeriget, og 
fandt fin Død i et Fængfel i London, ſom hang utilfredse 
ſtillede C.editorer haude anviift ham. (Hvo: der ønffer 
nærmere Efterretninger om Neuhof kan finde. famme i 
Bogen: Das alte und neue Corfica, det gamle og nye 

Corſika, med en Levnetsbeſtrivelſe af Kong —— og 
et tee dn ÅR 

* 

Neukomm (Sigiemund) en endnu levende genial 
Componiſt, af hvem det muſikalſte Publikum har meget 
ot vente, blev fodt den 1ode Juli 1778 i Salzburg og 
vifte alerede i fit fjerte Aar ſtor Færdiched og Tilbsielig⸗ 
hed til Muſik. Hans Lærer var den vakre Organiſt 
Weißauer i Salzburg, fom han ſnart underftøttede i fars 

Embede. J fir 13de Aar blev han udnævnt til Univers 
ſttetsorganiſt i Salshurg, og fortfarte fine Studrer. 
Hans Fader, der var Lærer i Stonſteivning ved ſamme 

é 
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Univerſitetet, bar ſtor Omſorg for hans viden Rabelige og 
, mufifalffe Dannelſe. Hans Boder vat…beflægtet med 
Michael Haydns Kone. Haydn tilbod fig, med den 
ham egne Velvillie, at give den unge Neukomm Under 
viisning I Compoſition og lod ham flere Gange foreſtaae 
fin Poſt ſom Hoforganiſt. J fit. 18de Aar blev Neu— 
komm anſat ſom Opera-Correpetitor ved Hoftheatret i 
Salzburg, hvilken Beſkſeftigelſe beſthrkede den Beſlut⸗ 
ning hos ham, udelukkende at opofre fig Tonekunſten. 
J Aaret 1798 forlod han Salzburg, og gif til Wien, 
hvor Joſeph Haydn, paa fin Broders Anbefaling, paa—⸗ 
tog ſig hans Underviisning og behandlede ham ſom ſin 
egen Søn. Syv Aar benyttede han denne. lykkelige 
Stilling med ivrig Beftræbelfe at fortjene fin Lærers Kjer 
lighed. I Aaret 1804 reiſte han til Petersburg , hvor 
han blev anfat ſom Capelmeſter og Ditectør ved den tyd— 
ffe Opera. En fvær Sygdom nødte ham til at opgive 
denne Plads, bvorpaa han uforſtyrret opoffrede fig mufis 

kalſke Arbeider. J Maret 1907 blev han udnævnt til 
Medlem af det kongelige Muſik⸗Selſkab i Stockholm, 
og det følgende Aar til Medlem af det philarmoniſte 
Selffab i Petersburg. Under fit Ophold i Petersburg 
opførte han adffillige Værfer af fin Compofition med 
ſtort Bifald, men kunde førft, paa en Reife til fir Fæs 
dreneland 1808, ved mange Kjenderes og iſer hans Mes 
ſter Joſeph Haydns ivrige Foreftillinger, bevæges til at 
udgive nogle af fine Compoſitioner. Paa denne Reiſe 
havde han og den Lykke at omfavne Haydn fire Maaneder 
før hans Død. Blandt diffe Varker er iſer hans ſtore 
Phantaſie for det hele Orcheſter, et ligefaa driftige ſom 
kraftigt og fiffert udført Verk, hvorved han fFabte fig en 
nye Art. (Leipzig hog Kuͤhnel). Ligeledes har man af 

ham en ſkjon Quintet for Clarinet eller Oboe og flere 
ſmaa Stykker. J Manuſkript har han og adſtillige Styk⸗ 
fer for det tydſke Theater f. Er. en meget intereſſant decla⸗ 
matoriſk Muſik til Chorene i Schillers Braut von Meſſi⸗ 

"na, og en ſtor Opera Alexander, desuden adſkillige Canta⸗ 
ter, Pſalmer, Arier, Stykker for, Pianoforte og blæfende 
Inſtrumenter. Hans Probucter ere ligeſaa mangfoldigt og. 
nydigt, ſom original, Éraftigt og grundigt behandlede » 

Ud 
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dog ſynes han at have meeſt Tilboielighed for og Anlæg 
til der Alvorlige. Hans nyeſte Mefterværf ev hans, hos 
Peters i Leipzig udkomne Requiem eller Missa pro de- 
functis. Neukomm er i den ſenere Tid gaaet til Franke— 

"vig og derfra til Braſilien. 

Veu⸗Strelitz, Hoved, og Reſidensſtad for Her— 
tugerne af Meklenburg⸗Strelitz, ligger ved Zukerſoen, 
om rent cen Miil fra Strelik eller Alt Screlitz, er res 
gelmæsfigt bygget, i Formaf en ottefanter Stjerne, har 
et Slot, 296 Hufe og 3770 Indbyggere. Den blev 
bygget 1733 af Hertug Adolph Frederik. | 

Meutraliſere, Neutraliſering er et Kunſtudtryk i 
Chemien. Naar man tager en given Quantitet Svovl⸗ 
ſyre blandet med Vand og blander lidt efter lidt enkelte 

Doſis deraf med en Opløsning af Soda, ſaa vil man 
ved Underſogelſe efter hver Blanding finde, ar Sodaen 

… antager en Smagen mærfelig Syres Egenſtaber, hvils 
ken farver Vegetabilier blane. Diſſe Egenſtaber aftage efter . 
enhver nye Blanding med alkaliſt Opløsning og. forfvins 
de tilſidſt gandſte. Fortſetter man denne Tilfætning til 
Sodaen, faa antager Blandingen lidt efter lidt alkaliſte 
Egenffaber, forvandler blage Vegetabilier fil grønne og 
faaer en urinagtig Smag. Diſſe Egenſtaber viſe fig 
ſtedſe færfere, jo ſtorre Quantiteten af Sodaer, hvor— 
med Blandingen feer. Af denne Proces ſees, at, naar 

Svovlſyre og Soda blandes, med hinanden, vil den ene 
Sudſtanſes Cgenffaber overveje den andens i Forhold til 
Quantiteten, og, at begge Subftanfer, naar diffe For— 
hold ere fuldkommen lige, gjenfidigen forſtyrre hin andens 
eiendommelige CgenFaber eller hindre ſammes Yttringer. 
Naar nu Subſtanſer paa denne Maade gjenfidigen ovfæs 
ve eller Fjule hinandens eiendommelige Egenſtaber, faa 
figer man, at de neutraliſere fig (af neutrum ingen af 
Delene). Dette finder Sted hos ſerdeles mange Legemer, 
dog yttrer det fig ſterkeſt og blev førft iagttaget ved Jor— 
der, Syrer og Alkalier. — Man har og undertis 
den taget Ordet neutraliſere i politiſt Betydning, 
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da def vil. ſige, at bringe en Magt til at være 
neutral. | i 

Neutralitet falder mar almindeligt den Tilſtand, 
ei faa meget i Sindet fom de udvortes Forhoid, i hvils 
ken Tilfjendegivelfen af en Dom angaatnde en vig Gfen—⸗ 
ſtand, hvad'enten i Ord efler Gjerning, tilbageholdes. 
Man fan tagttage den ſtrengeſte Neutralitet og dog være 
langt fra Upartiſthed; men man fan og være fuldtome 
men upartiſt og dog ei neutral. Den Uvartife fan fine. 
de der overeensſtemmende med fin Pligt eller paſſende til 
Omſtandighederne, at erklære fig for en aabenbar rerfærs | 
dig San; den Neutrale forefætter fig, udvortes ei at bes 
ftemme fig, felv mellem det Retferdige og Uretfardige. 
Zolkeretten forſtager man derved den Tilſtand, hvori 

* 

et Foſk, hverken middelbart eller umiddelbart, tager virk⸗ 
ſom Deel, naar en Krig føres mellem to Nabofoſk, men 
under hines Krig, om hvis Retmasſighed eller Uretmas— 
ſighed det et udvortes: afgjør noget, vedligeholder ſin 
Fredstiſſtand. For at holde over denne maa et ſaadant 
Folk ofte antage en truende Stilling mod de krigforende 
Naboer, for i Nodsfald med Magt at kunne tilbagedris 
ve mulige Angreb af den Ene eller den Anden; en ſaadan 
Meutralttet falder man bevæbnet, Af er Folks neutrale 
Filftand imod to krigforende udſpringe viffe gjenfidige 

Rettigheder og Pligter, ſom fornemmeligt beſtage i Fol⸗ 
gende. Er neutralt Folk fan tilftaae ethvert andet alt 
hvad det ei tilftaaer fanme, nodvendigen i den Henſigt at 
forſterke ders Kræfrer imod Fienden, følgeligen tør det ei 
tilſtaae nogen Levering af Tropper," Vaaben, Munition 
2c., eller tør i det Mindſte ei afflaae det ene hvad det til⸗ 

ſtaaer det andet f. Er Gjennemmerfd), Levnetsmidler 
2xc. Med erhuert af de krigforende Folk tør det neutras 
le indgage alle Folkeforlig felv under Krigen, ſaaſnart de 

"ei virkeligt maa tankes i Forbindelfe med den virkelige > 
"Krig, eller deres Opfy deſſe nodvendigviis forudfærter 
en Krig. For at imidlertid dey neutrale Stat ei paa 
nogen Maade ſtal krenkes i fine Rettigheder af den Érige 

førende, faa bliver det altid det raadeligſte at filtre fin 

J 
— 



Ga Meu 215 
1 ⸗ 

Neuntralitet ved Neutralitetsforlig med de krigforen—⸗ 
De Magter, da de ſtridige Punkter af let begribeli— 
ge Aarſager her forene fig. Til diſſe ſtridige Tilfæle 
de høre fornemmeligt følgende: >» om den neutrale Stat 
fan tilſtage de krigforende Hvervinger, Pengelaan 

ogq Handel; bvilfe Varer , der egentſſgt Fulde anſees 
” før Contrabande; om man tør confiffere ſamme; om 

J * 

Gſfennemmarſch fan tilſtages igjennem neutralt Gebeet; 
hpor edes man fan forholde fig naar dette ſteer ved Magtz 
hvilken Sikkerhed man derfor maa fordre, om Sfadess 
erftatning ved Fiendtligheder paa neutralt Gebeet 266 
Ved Sokrige biiver Øpørasmaalet om nenirrale Skibes 
Viſiteren, om fiendtlige Effecrer paatet neutralt og neus 
trale Cffecter paa et fiendtligt Skih. De nyeſte Krige 
æg der ſaakafdte Continentalſyſtem have giver megen Ans” 
ledning tif paa nye af omtale og underføge alle diſſe ſtri— 
dige Punkter. Men hvad hjelpe alle Underſogelſer, ASE 

J Magten ſpotter Rerten ? ? 

Neutralſalt falder man et Saft, ſom hverken yt⸗ 
trer Alkaliernes eller Syternes Egenſtaber. Naar neme 
lig et Ludſalt forenes med en Syre til Mattelſespunktet, 
faa har det heraf fremkomne Salt hverken alkaliſte eller 
fure Egenkabher. Fordum brugte man Navnet Neutral⸗ 
ſalt igebetydende med Middelſalt og indbefattede derun⸗ 
der de Salte, ſom fremkomme ved Forbindelſen af een 
eller anden Syre enten med et Ludſalt, eller med en faas 
faldt alkaliſt Jord, der er ſtikket til denne Forbindelfe, 
eller med metalliffe Kalke. Man er endnu et fuldfome 
men enig om den Plads, man ſtal anvife Neutralſaltene 

i Saltenes Claſſe formedelft Ubeſtemtheden af Saltenes 
Inddeling. Sadvanligt inddeles Saltene i enkelte og 
ſammenſatte, De enkelte Salte indbefatte to Slagter 
Ludſaltenes eller Alkaliernes og Syrernes. De fam» 
menſatte Salte indeholde tre Slægter: Neutralſaltene 
(Syrernes Forbindelfe med Ludfaltene), de jordagtige 
Middelſalte (Jordenes Forbindelſer med Syrer), og de 
metalliffe Middelſalte (Metallernes vdorbindelſe med 
Syrerne). 

— 

* 
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Zewa, en ſtor fifferig, Flod i Rusland, i State 
holderſtkabet Petersburg , kommer ved Shliffelburg-af 
Ladogafsen, gjennemftrømmer i flere Arme Hovedſtaden 
Petersburg, og flyder, efter et Løb af fun g Mile ud i 
Bugten ved, Kronſtad. Den er omtrent 200 Favne 
bred og 2 Favne dyb og fan folgeligt bære fore Skibe, 
form derfor ogfaa offe bygges paa Værftet: i Petersburg. 
Man rofer Vandet i denne Flod for dets Klarhed. og Lets 
bed, hvorfor det i Petersburg felv bruges til Driften og 
til Spiſernes Tillavning. Over denne Fled gaae i Pe⸗ 
tersburg ſtſonne Broer, hvilke Jisgangen, der ſedvanligt 
indtræffer forſt i April, ofte er eger farlig, å 

Vewcaſtle. Der gives, ſaavel i!England font 
Nordamerika flere Stæder af dette Navn, der egentligt - 
betyder faa meget fom Nyflot. Den markvardigſte 
Stad af dette Navn er den, ſom ligger ved Floden Thne 
og er Hovedſtaden i Northumberland. J Aaret 1802 
falte man i den og den paa den anden Side af Floden, 
liggende Flekke Gateshead over 36000 Indbyggere. 
Hvad der gjør denne Stad meeſt berømt ev den overor—⸗ 
dentlig ſterke Steenkulshandel, ſom drives herfra til. alle 
Dele af England og ifær til London, hvor Conſumtionen 
af Steenkul, formedelft Mangel paa Brænde, fom bes 
kjendt, ev uhyre. Steenkulsſtibene ere den førfte Dans 
nelſesſkole for de unge engelſte Matroſer, der fra diſſe 
gaae ovér til andre Koffardieffibe og derfra til Krigsſti— 
bene. Staden fender to Deputerede til Parlamentet. 
I dens Narhed findes betydelige Sernbjergværfer. 

Vewgate et ſtort Fængfel i City eller det egentlige 
London, ev berømt-formedelft Mengden af de Fanger, 
det fan rumme, og. for den beundringéværdige Orden, 
der herféer. Pladſen foran famme, hvor Forbryders 
ne hænges, fører forde Navn. 

Newmarket, en Flakke, der egentligt kun ba eler 
af cen enefte lang Gade, hvoraf den nordlige Deel hører 
til Grevſkabet Sufſolk, den ſydlige til Cambridgeſhire, 
ligger omtrent 54 engelſte Mile fra London og er for— 
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nemmeligt beromt af fine Heſeveddelobh (de rige Englan⸗ 

deres bekſendte Yndlingsforlyſtelſe)) ſom hør ofte holdes 

under ftort Sammenlob af Menneſker, og ved hvilke de 
ſtorſte Summer tabes og vindes. Her gives egne Stal⸗ 

de, hvor et ſtort Antal af de finefte og muntreſte Lobe⸗ 
og Jagthefte tillægges og tilrides. Indbyggernes Antal 
belober fig ei til mere end 500. > in | 

Vewton (Iſaak), een af de meeſt originale og 
dybttenkende Phuoſopher og Mathematiker, der nogens 
finde have levet, blev født den 25de Dec. 1642 i Wal⸗ 
ftrope i Lincolnſhire. Han miſtede tidligt fin Fader, 

"men hans Moder erftattede ham, uagtet hun giftede. fig 
andengang, dette Tab, ved den Omhyggelighed hun vis 
fte for hans Opdragelſe. J fin Alders tolvte Aar gik 
han til Skolen i Grantham. lerede her vifte han 
ſtor Lyſt til philoſphiſte og mathematiſte Gienſtande. 
Faa Mar efter blev han kaldt tilbage til fin Moder, for 
at tjene hende til Selſkab og lære at foreftaae Huusvæs 
ſenet. Men, da hans Tilbøielighed til Studeringer 
her yttrede fig: færfere, erholdt han 1660 Tilladelfe at 
gaae til Cambridge. Euklides var ham alerede for fer. 
Han ſyſſelſatte ſig her fornemmelige med Descartes's 
Varker. J Aaret 1664 udfandt han Negningen med 
de uendelige Storrelſer og blev Baccalaureus. Den 
noiere Jagttagelfe af Prismaet førte ham til en nye 
Theorie af Lyſet. J Aaret 1665 nødte en epidemi 
Sygdom ham til at forlade Cambridge. Under et fore 
Ophold paa Landet bragte Synet af et faldende ble 

, ham til at tenke efter over Tyngdens . Love. J Aaret 
1669 blev han i Doctor Barrows Sted Profeſſor i Mas 
thematifen i Cambridge. · Her havde han den fornødne 
Roe til at give fine hoiere underfogelſet over de philoſo⸗ 
phiffe og mathematiſke Gjenftande. hvormed han ſyſſel⸗ 
fatte fig, den Modenhed, der fparede dem for den utidis 
ge Daddel, fom nogle af hans Yttringer derover have 
de erfaret. J Aaret 1675 tilfendte han der kon—⸗ 
gelige Videnſkabers Selſtab i London fit nyopfundne 
Speilteleſktop. J Vinteren fra 1676 til 1677 udvikles 
de han førft fuldftændigt fine Underſogelſer om Centripe⸗ 
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talkraften, hvilke lettedes ham meget ved Studium af 
Keppler og denne Aſtronoms Opdagelſer med Henſyn til 
Planeternes og Solens elliptiſte Bane. J Koret 1680 
gjorde han flere aftronomiffe Jagttagelſer over den be⸗ 
rømte Comet, fom dengang vifte fig og fom ban i Førfts 
ningen var tilbsielig til at holde for to, Hine Newtons 
Underſogelſer om Centripetalkraften udkom forſt offent⸗ 
ligt i Aaret 1687 i det berømte Verk Philosophiæ na- 
turalis principia mathematica, " Dette Vark, hvori 
Newton paa Weathematikens dybeſte Abftractioner, grune 
dede et nyt Syſtem i Naturvidenſtaben, erboldt ei ſtrax 
det Bifald, ſom det fortjente, og ſom det ſiden ſtulde er⸗ 

"holde, Den carteſtanſte Philoſophie, ſom ved Imagina⸗ 
tion erſtattede det, den manglede i Underſogelſens Dyb⸗ 
hed og Grundighed, var dengang Mode, Newtons 
Vark trængte med philoſophiſt⸗ mathematiſt Strenahed 
ind i Naturens inderſte Love, og udviklede dem med en 
compres Korthed, der gjorde Varket naſten uforftaaeligt 

for Mængden. Selv de bedſte Mathematiker maatte 
ſtudere det før de finde fatte det, Men, da man lærte 

"at fætte Priis paa det, kjendte heller iffe Beundringen 
nogen Grendſer. „Spiſer, drikker og ſover da New⸗ 

fon ſom et andet Menneſke?“ ſpurgte den beromte Mars 

quis De PHospital de Englændere, der beføgte ham. 

„Jeg foreftiller mig ham ſom en himmelſk Genius, der 
ei har mere tilfelleds med Materien.“ Den Iver, hvors 

med, Newton antog fig Univerfiteret i Cambridges af 

Jacob 2den angrebne Privilegier, ſtaffede ham 1688 
en Plads i Parlamentet, J Aaret 2696 blev han 

SMyntwardein og 1703 Præfident for det kongelige Vis 

denſkabers Societet i London. Reſultaterne af bang Une 

derføgelfer om Optik og Fluxionsregning, ſom han ſiden 
1672 i Stilhed havde fortfat, udgav han førft 1704 og 

dette indviflede ham i en Strid med Leibnik, fom troede 

at funne tilegne fin ren for ten førfte Opfintelfe af 

nogle newtonſke Sætninger. Leibnik appellerede i dene 

ne Gag til det kongelige Videnſkabers Societet i London, 

og dette troede at burde afaſore Sagen for dets Præfis, 

dent. J Aaret 1705 erholdt Newton Riddervardighe— 

den af Dronning Anna. Da det hannoverſte Huus i 

— 

i 

-? 

— 



— 5 ARR 219 

Aaret 1714 havde beſteget den engelſke Throne, blev 
Newton jærdeles yndet af Prindſeſſe Caroline af Wales, 

paa hvis Opfordring fan og forfattede et chronologiſt 
Verk, ſom var beftemt til at blive utryft, men det udfom 
i Tryfningen ved Sianor Conti, en venetianft Adele 

mands Diſeretion. Diſſe chronologiſke Arbeider eve lis 
geſaga lide ſom hang theologiſte, —* Berbmmel⸗ 
ſe verdige, ſom han erhvervede iPhiloſophie og 

Mathematik. - Han døde den 20de Marts 1727 i fin 
Alders 85de Aar. Newton var af Middelftørvrelfe, 
hang Udvortes var behageligt og indgjød refrygqt. Dog 
opdagede man ei hog ham ben Skarpſindighed, ſom 

hans Varker forraadede. Hans Characteer var blid og 
jevd. Hans Yadlingshund Diamant havde engang, ved 
at vælte er Lyd, opbrendt Papirer, der indeholde Reſul⸗ 
tatet af Newtons mangeaarige Underføgelfer.  ,,0 Dias 
mant, Diamant, fagde Newton, "Du veed ei hvilfen 
Stade Du har foraarfaget mig!” Newton var ei gift ; 

» Kjerlighed var ftedfe bleven hani fremmed. 

Vey, Hertug af Eldingen, Fyrſte af Moſkwa, 
Storofficier af Wreslegionen, Marſchal af Frankerig, 
og Ridder af adſtillige Ordener, var, hvis man ellers 
tør troe Hoffets hemmelige Hiſtorie, en Søn af en 
Marſchandiſer i Saarlouis, hvor han blev født i 
Aaret 1769. "Han blev meget tidligt gemeen Huſar og 
gjennemløb,- da den franfe Revolution fremmede Des 
fordringer, der beroede paa Militarfortjeneſte, meget 
ſnart de nederfte Grader. J Aaret 1794 var han aferes 
de Generaladjutant hos General Kleber, hvem General 
Sarrazin indrømmer een af de førfte Pladfe blande de 
franſke Generaler og færter høit over Mapoleen. Under 
Kleber udmærfede Ney fig ved alle Leiligheder ved perſon⸗ 
lig Tapperhed og militære Indſtgter. J Aaret 1796 
blev han paa Valpladfen ved Redniz udnævne til Brigar 
degeneral. Endnu tit henrev hang Mod ham til en ges 
meen Soldats Vaabendaad. J Aaret 1799 commande⸗ 
rede han ved Rhinen ſom Diviſionsgeneral og bibrog ved 
ſin Diverſion ved Mannheim til Maſſenas Seier over 
den rusſiſte General Korſakow ved Zuͤrich. Han ud⸗ 
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mærkede fig og under Moreau, iſor i Slaget ved Hohen⸗ 

linden. J Xaret 1802 var han paa en fort Tid franſt 
Geſandt ved den helvetiſte Republik. Bonaparte uds 

nevnte ham fort efter ſin Thronbeſtigelſe til Rigsmar⸗ 

ſchal. SF alle Napoleons Krige og Feldttog efter den 
Tid har Ney ſpillet en udmerket og alimrende Rolle. J 
Feldttoget 1809 erholdt han Titel af Hertug af Elchin⸗ 

gen, og ved det ulykkelige Tog til Rusland i Vinteren 
1812 blev han udnævnt til Fyrſte af Moſtwa. J Feldt⸗ 

toget 13 13 tjente han og Napoleon med Iver, og, om 
end hans Beftræbeifer maatte ligge; under for Fiendens 
Overmagt og Tapperhed, faa fan man i det mindfte et 
beſtylde hans Villie. Kiek trængre han i Begyndelſen 
af Sept. med en betydelig Her imod Berlin, men blev 
flagen ved Dennewitz og nodt til at flygte. Ved Leipzig 
biev han ſaaret. Da Paris var indtaget og Napoleon 

" wed Fontainebleau vaklede i hvad Beſlutning han fEulde 
fatte, var Ney den førfte, der vovede at foreftille ham, 
at Krigen, hvis den fortſattes længere, vilde-antage 
Characteren af en Borgerkrig. Efter Bourbonnernes 
Thronbeſtigelſe ſtod Ney ſtedſe i den ſtorſte Anſeelſe. Kon⸗ 
gen udmarkede ham færdeles, kaldte ham til Pairernes 

Kammer, og Ney vifte den meeſt ubegrændfede og ivrige" 
Hengivenhed. Da Napoleon igjen [landede i Frankerig, 
traf han en betydelig Armee ſammen, ilede til Kongen, 
blev af denne fat i Spidfen af ſamme, og forlod ham 

med gjentagneForfiféringer om fin Troffab og fin Iver 

forat tilintetgjøre Bonaparte, Men iſtedet for at mods 
fætte fig denne, førte han hele Hæren den 13de Marts 
til ham og gav ſaaledes Signalet til et almindelige Fras 

fald. "Da Fiendtlighederne fiden begyndte, erholdt han 
Commando over Armeens venfire Floi, der fægtede ved 
Fleurus. Mod Sædvane udrettede han ved Waterloo 
intet Overordentligt, og ilede ftrar efter Nederlaget til 

Paris, hvor han i Pairernes Kammer offentligt modſag⸗ 
de Krigsminiſteren Davouſts Rapport, at 60000 Mand 

vare anfomne under Murene af Guife, og ligefrem et» 

flærede, at alt var tabt. Efter Kongens Tilbagekomſt 
traf naturligviis Forordningerne af 24de Juli 18 55 og⸗ 

fag ham. En tidlang undgik han lykkeligt Politiets 
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gotfølgelfer, da han holdt fig ſt jult paa cen Vens Slot 
ved Aurillae i Hore⸗Auvergne. Vedet Giaſtebud ſom 
Hans Ven gav, ſom fædvanligt, for et at væffe nogen 
Mistanke, havde Nogen lagt Marke til en meget præge 
tig Sabel, hvilken, da Beſkrivelſen derover fom'til Une 
derpræfecten, blev erfjende for Marſchal Neys, og efrer 

"en Huusunderſaogelſe foranledigede Marſchallens Arreſte⸗ 
ring. Han blev bragt til Paris og ſtillet for en Krigsret, 
der erklærede fig for incompetent til at dømme 6am- 
Saaledes blev hans Proces overdragen Pairernes Kams 
mer. Hans Forfvar var fvagt 5 Gjerningen. talede høit 
imod Sam. Den 6te Dec. blev Dodsdommen afſagt 
over ham. … Wed den beſtemte Rolighed og Uforfærdets 
hed, ſom han havde viiſt i hele Underſogelſens Løb øg 

ſom heller ifte forlod ham i Døden, hørte han den fors 
kynde; og, da Opleſeren, Hr. Coudy fom til hans Tits 
ler, afbrsd han ham og ſagde å quoi ici encore des, 
titres! Michel Ney! etbientåt un fas de poudre! 
(Hvortil her endnu Titler! Michel Ney! og fnart et 
Skud Krudt !). Da man tilbød ham en Geiſtlig, fvares 
de han: „Jeg behover ingen Præft for at døe; Jeg har 
lært det i i Slagenes Skole;“ dog fod han fig overtale til, 
at Præfen i St. Sulpice fulgte ham til Dødens Dens 
ne nøåte han til at ſtige førft ind Vognen med de Orvrde 
Stiig de fun førft ind Ar. Paftor; oventil kommer Jeg 

1) Hog tidligere end de.” Den 7de Dec. om Morgenen 
" Kloffen 9 blev han fEudet i Luremburgé Have. Man vils 
de binde ham for Øinene, men han rev Klædet bort og uds 
brød uvillig: ,, Har I glemt at Jeg i 26 Aar har ſtaaet 
for Kugler ?“ vendte fig mod Soldaterne, erklærede hoi⸗ 
tideligt den mod ham afſagde Dom for uretfærdig, lags 
de derpaa Haanden paa Hjertet og fagde med fat Stem⸗ 
me: adeiler ikke! Frankerig leve! dyrt" 

VNiagara, en betydelig Flod i Canada i Nordame⸗ 
rika, kommer fra Søen Erie og udgyder fig i Søen One 
tario. Meeſt berømt ev den ved fir Vandfald, ſom den 
danner ſtrax ved Udløbet af Søen Ontario. Det falder 
her nemlig ien Brede af 2226 Fod fra en lodret Høide 
af henved 160 Fod, med en ſaadan Kraft, af man i 

i 
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Narheden føler Jorden gittre, og Larmen af Faldet fan 
høres i en Fraſtand af 5 Mile. J Maret 1751 opbyg⸗ 

gede de Franſte, ſom dengang vare i Beſiddelſe af Cas 
nada, Kortet Niagara van den hoire Bred af Floden. tir | 
geoverfor.hvilfer den lille Stad Niagara eller Newark aff— 
6o til 70 Huſe dannede fig vaa Flodens veſtlige Side, 
Dette Etabliſſement er meget betydeligt for at vedlige⸗ 

holde Pelshandelen, der drives med de Vilde fra de nord⸗ 
veftlige Egne. — | SRP DEN 

Vibelungenlied (Sangen om Niflungerne) er 
"gt 600 Aar gammelt tydſk Heltedigt. Navnet har det 
af Nibelungerne eller Niflungerne, en gammel burgun— 
DIÆ mægtig Helteſtamme og et tydſt Grundfolk. Gien⸗ 
ſtanden for dette Digt er denne Stammes tragiſte SÉjebe 
ne, der fremvirfes ved ſtor, vild Lidenſtab, ifær to Pars 
Kierlighed. Det ene Par er den hornede Siegfried, 
Son af Kong Sigismund fra Heune eller Hunneland og 

Chriemhild, det andet Brunhildis og Gunnar eller Guns 

ther. Siegfried bliver, deels ved Brunhildis forner ⸗ 

mede Stolthed, hvem han har friet til for Gunther 
og hende ubevidſt temmet, deels for fin uhyre Skats 
fyld dræbt af fin Svoger Hagen fra Tronege medde ans. 

bre Brodres Samtykke. Chriemhild henſjunken i udødelig 
Kierlighed, udklekker, ſom Etzels eller Etzelins Gemalinde 
(Attilas, en mythiſt i mange Forvandlinger gjenvene 
dende uddannet Figur) uforſonlig blodig Hevn, - hvori 
den. hele Stamme gaaer under. . Uden at fee hen til den 
indre poetiſte Fortræffelighed ev dette Digt vigtigt alere⸗ 

de derved, af det paa den ene Side har foranlediget dy⸗ 

bere Forſtninger over, den germainffe Oldtid. og den 
Sammenheng med dens ſtore almindelige. Verdensreli⸗ 
gion, og paa den anden om Digtets Alder, Skueplads, 
Tid og rimelige Forfatter. Nibefungenlied beroer paa 
to, af Bjorn fra Nidaros efter Foranledning af Kong 
Hagen og af Peringſkjold (Stockholm 1715) udgivne | 

—ñ— — 

—“ 

Sagdaer, Wilkina⸗ og Niflungaſaga, hvilken ſidſte og faa 
ofte forekommer i Edda. Den ſeneſte, maaſkee fierde | 
Beatbeidelfe af hiin Niflunaafaaa er 'der her omralte | 

Digt. A · W. Schlegel hav viiſt, at hverken Wolf⸗— 

— 
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ram von Eſchenbach, Digtete aabenbare Modſtander 
og Spotter, eller den under Rudolph af Habsburg, føl. 
geligen to Mengeſtealdre fenere, levende Conrad af Wuͤrz⸗ 
burg og heller ikke den i Midten af der 13de Aarhundred 
levende Marner funde være Forfatteren. Meget mere 
har han, af Digteren eenſidige Stedkunſkab, der bedre 
fjendte det fydlige end nordlige Tydſtland, men ifær 
Oſterrig ſardeles noie, af den beſtemte BVelvillie for Ungarn 
og Uvillie mod Bayern, fom han deelte med det herſten— 
de Fyrſtehuus, endeligt af fmigrende Henpegninger paa 
ſamme Fyrſtehuus (det babenbergſte), ſluttet til Klings— 
ohr fra Ungerland eller Heinrid von Ofterdingen, ſom 
begge bivaanede Digtervæddefampen ved Landgreve Her— 
manns Hof i Wartburg 1207. Tiden, paa hvilet 
Digtets Gjenftand indtræffer er 430 eller 440 i den 
hunniſte Konge Etzelins eller Attilas Levealder ; Sce⸗ 
nen ev ved Rhinen og pan Øjfterrigs og Ungarns Grand— 
fe — Den metriffe Form er igvrigt den jambiffe og 
trodæiffe, med fpondæilfe, -anapæftife og dafrylife 
Rhythmer. — Den Klagen betitlede Deel ev uftridigen 
et Gærf af en anden fenere Digter og en anden Form. — 
Muͤnchnerbibliotheket beſidder et fuldſtendigt Haand— 
ſtrift af dette Digt; et andet findes hos Privatperfonen 
begge vare forhen i Hohenems; et tredie Haandfkrift er i 
St. Gallen. Af der førfte lod Bodmer aftrykke den. fide 
fie Deel af Nibelungerne, Klagen tilligemed fyv Frage 
menter af den forreſte Deel. Det Hele deelte forſt Chr. 
Heinr. Muller i fin Samling, uden dog derved af anvenv 
de den ringefte Critik. Større Fortjenefte erhvervede 
von der Hagen fig, ſom førft leverede en Overfættelfe af 
Nibelungeſangen (efter Tiecks Minneſanges Monſter) 
og ſenere (Berlin 18 10) en critiſt Udgave af Grundtex⸗ 
ten. En critiff Udgave med Gloſſer er lover af A. W. 
Schlegel, Videre har man en Bearbeidelſe af Hinsburg, 
en profaifÉ Overfættelfe af Jeune og en Originalen troe 
metriſk af Buͤſching (1815) Zeune har udgivet Grund⸗ 
terten med et Gloſſar; et andet Gloſſar er udkommet 
ſarſtildt. 

P 
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Ticea, Nicca, tyrkiſt Isnik, en Stad i den” 
tyrfife Provinds Anadoli, var, fordum een af Bithy⸗ 

> Intené vigtige Stæder, men har nu ikke flere end 225 
Hue. Den er bleven mærkværdig ved fo der holdte Kir⸗ 
keforſamlinger. Den førfte af diffe foranſtaltede Cons 

ſtantin den ftore 325 for af bilægge de arianſte Stridigs, 
heder. Arius'g ære blev her erklæret for Kſetterie, 
hvortil ifær den ivrige alerandrinfe Diaconus Athanas 
fins bidrog. 318 filftædeværende Biſkopper afſagde 
Fordommelſesdommen over Arius's Lære (See Art. Arias 
ner). Blandt de tyve Canoner eller Beſlutninger af dets 
te Concilium er den paa det gamle apoftoliffe Symbolums 
Grund byggede Troesbekjendelſe ben vigtigſte. Den 

kaldes dennicæniffe, og har, i Forbindelſe med den af” 
Athanaſius til ſammes Forklaring fenere forfattede Troes⸗ 
bekjendelſe, endnu Anſeelſe ſom uforanderlig Troesregel 
hos alle chriſtelige Religionspartier uden hos Antitrini— 
tarierne. Desuden tog man og paa ſamme Kirkeforſam—⸗ 
ling Beſtemmelſer angagende de miletianſte Stridigheder, 
til Fordeel for Patriarchen i Alexandrien, hvis Diocesret 
over hele. Ægypten Meletius havde fornærmet, angaagen⸗ 
de Paaſkefeſtens Helligholdelſe paa ſamme Tid i alle 
chriſtne Menigheder, og adffilligt om Geiſtlighedens 
Forhold og Kirketugten. Det andet nicæniffe Concilium 
holdt Keiferinde Irene 787 og faftfatte derimod Billede 

ſtormene den vigtige Seflutning, at man vel et maatte 
vife Billederne nogen Gudstjeneſte, men dog et Slags 
Filbedelfe ved Kv, Knelen, Rogelſe og Lystænden. 
Paa derte Concilium beſtemtes og Reliquiernes Opbevas 
ren i Kirkerne. Carl den ſtore proteſterede imod diſſe 
Beflutninger iſin Bog de impio imaginum cultu og 

forbød paa Synoden i Frankfurt 794 Billedtilbedelſen i 
det frankiſte Monarchie. 

VNichols (John), en bekjendt, endnu levende ens 
gele Lerd, blev født den 2den Febr. 1744 eller 1745 i 
Islington, og dannet i et derværende Opdragelſesinſtitut. 
Jan blev førft beftemt til Søtjeneften under fin Morbro— 

der, Solieutenant Wilmot, men blev ved dennes Dod, 
fat i den berømte Bogtrykker Bowyers Officin. Bo⸗ 
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wyer overlod ham ſnart Beſtyrelſen af alle fine Bogtryk⸗ 
kerforretninger og antog ham 1767 til fin Compagnon. 
Efter Bowyers Dod paatog han ſig 1778 i Selffab med 
David Henry Udgivelfen af Gentlemang: Magazine 
Hvert Blad i dette Tidsſkrift leverede Beviſer paa hang 
Virkſomhed og hang Talenter. 1787 biev han valgt til 
Medlem af det antiquariſtke Societet i Edinburg og 1785 
var han valgt afet lignende Selſtabi Derth. 1804 blev 
han valgt til Medlem i Stadsraadet af Stadéquarteret 
Farringdon og 180% til Depurerer for ſamme Quarteer. 

1804 var han Forftander for Boghandlerſelſtabet, men 
1808 havde han der Uheld at miſte fit Bogtrykkerie og 
fin Boghandling ved em Ildebrand. Ved dette Uheld 
bleve mange herlige Værter ct Rov for Luerne. Dog 
fatte hans utrettede Virkſomhed fam iſtand tibigjen paa 
den meeſt hederlige Maade at fornye hans Forbindelſer 
med Publikum. Foruden hans egne Vaerker: Digte, en 
biographiſt Ordbog, topographiſt Bibliothek af Eng— 
land, ſtylder man ham og fortrinlige Udgaver af andre 
engelffe Skribenteres Værter f. Er, —— og 
Swifts. 

—J— Nicholſon (William), cen af de meeſt udmarke⸗ 
de engelſte Mathematiker, født 1753, erholdt fin forſte 
Opdragelſe i en Skole i det nordlige Yorkſhire, forlod 
ſamme i fit 16de Aar åg gjorde til 1773 to Reiſer til 
Oſtindien. Derpaa beførgede han den afdøde Wedge— 
woods Handelsanliggender paa def fafte Land , opofrede 
fig ſiden gandſke lærde Beſtjeftigelſer, oprettede Opdragel⸗ 
fesinftituter i London og paa flere Steder i England og | 
har forfærdiget adffillige mechaniſte Kunftværfer. Han 

” har og ſtrevet mange naturvidenſtabelige Verker og 
overſat andre af Chaptal, Foureroy ꝛc. paa Engel. 
Eet af hans ſidſte Værfer er: the british'Encyclopoe- 
dia 6 Vol; 1807-1809, 8. Da famme udkom var 
han i Fengſel for Gjeld, hvori han var kommen ved man— 
ge Planer og Forretninger, ſom han havde paataget fig. 
Han dode i Juni 1815e 

—— pre 
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Zicolai (Chriſtopher Frederik) blev født i Berlin 
den 18de Marts 1733 og døde ſammeſteds 1817, Dens 

ne Lærde ev ligeſaa merkverdig ſom Skribent og "Boas 
handfer ved fin Perſonlighed fom ved fin Virken paa fine 
Samtidige; Den fidfte udgik af hiin. Fra: fit femte 
Aar, da Nicolai miftede fin Mader, levede han. fjern-t 
fra fin Brodre og Ungdoms Fornøielfer, temmelig eens 
fom i fin Faders Huus. Denne, der hele Dagen var 
ſyſſelſat i fin Boghandling fane fjelden Sønnen, men 
vænnede ham til ſtreng Lydighed og behandlede ham alvor— 
ligt, dog venſtabeligt. Denne Opdragelſe, hvorved 
Micolai alerede fom Barn maatte undvære faa meget, 
gjorde ham Eenſomheden kjer. Han lærte at fyffelfætte 
fig med fig felv, ftedfe aft være virffom og jevnmodigen 
foie fig i Nodvendigheden. Saaledes blev han uafhæns 
gig af det Udvortes og Tilfældige, og fulgte uforftyrret 
den kraftige Drift i fit Indre at uddanne fig. felv. "IJ de 
læerde Skoler i Berlin og Halle lærte han, med fin hurtige 
Fatteevne og fin gode Hukommelſe vel meget, dog alt 
ſaaledes om hinanden, at Studeren blev ham ubehages 
lig. Forſt i den da i Berlin oprettede Realffole fandt 
hang Aand Tilfredsſtillelſe. Den henſigtsmasſige Ans 

viisning, han der erholdt at tenke vigtigt over det, ſom 

han lærte, vifte ham ef alene Veien til ſelvvirkſom Uds 
vikling, men gav ham og Lyſt og Mod til at gage ivrigen 
frem ad fin Vei. Men til hans ftore Smerte fendte man | 
ham 1749 til Frankfurt an der Oder for at lære Boghan⸗ 

delen. Saa ugunſtig hans Stilling her ogſaa var for 
Studeringer, faa fandt han dog, ved Undværvelfer og 
Faſthed, Tid til, uden, mundtlig Anviisning og uden at 
forſemme fir Kald, af lære Latin, Graſt og Engel, 
tillige læfte han de bedfte Digtere i diſſe Sprog, og erhvers 
vede ei ubetydelige Kundſkaber i Mathematik, Hiftorie 
nag Philoſophie. Meeſt ivrigt ſtuderede han de Lerdes 
Hiftorie. Siden gif Nicolai ftedfe den egne Forſtnings 
moiſommelige Vet, - felv i Fare for at blive eenſidig i fine 
Synsmaader. Streng og beftandig i fin Virkſomhed, 
greb han og fiden, da han 1752 fom tilbage til fin Fa⸗ 
ders Boghandling alt med Kraft, hvad der i Forſtandens 
og Kunſtens Egne vakte hans Opmæarkſomhed. Hang 
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Forretniger udfyldte Dagen; blot den tidlige Morgen 
og Endeel af Natten — tit endog hele Natten — kunde 
han opoffre Studeringer. Den ſtore Stads Adfpredels 
for agtede Gan fun lidet, undtagen Muſik. Saaler 
ledes levede Nicolai tre Mar. Den tydſte Literatur 
var dengang ved Gottſched og Bodmer deelt ito Partier ; 

Nicolai blev ſelvſtendig i fin Dom. Hans Sfarpfind 
opdagede ſnart det Cenfidige ved hvert Partie. Da blev 
det ham, fom i Berlin ingen videnſkabelig Omgang havs 
de, Nodvendighed at fremtræde ſom Skribent og frimo— 
digt fremftille Sandheden fom ogſaa her laae i Midten. 
Dette gjorde han i fine Greve om de ſtjonne Videnffar 
berg nuværende Tilſtand, der udfom i Aaret 1755. De 
gjorde Opſigt, thi det var uden Exempel, at Forfatten 
ren ci tog Partie, men dadlede ſaavel Bodmer ſom Gott⸗ 
ſched af Grunde: Leffing, der tenkte ſom Nicolai, ſogte 
Forfatterens Bekjendtſkab, blevhans Ven oa gjorde ham 
bekjendt med Moſes Mendelsſohn, der ſom Nicolgi var 
en ung Kjøbmand uden egen Huusholdning. De tre 
nsie forbundne Venner kom ugentlige! to eller tre 
Gange ſammen, " Uden at have nøgen Plads i den lærde 
Verden eller Forbindelſer og ſikkre Udſigter, fulgte de ene 
Deres viden abelige Iver med ſelvſtendig Kraft og Fris 
hed, uden Henſyn til Fordom eller Meningers og Sad— 
vanes Anfeelfe. De underføgte i deres videnfFabelige 
Samtaler Grundene for eller imod en Sætning, uden at 
ffuffe eller fmigre hverandre af gjenfidigt Vens 
ſtab. Mendelsſohn og Leffing tenkte lige fordoms— 
frit, lige edelmodigt, uden Fordringer og fulde af Kſer— 
lighed til Sandhed; de prøvede Alt lige frimodigt, ſtarp— 
findigt og flart, i Begrebernes Udvikling, Adffillelfe 
og Beſtemmelſe; dog var Leffing mere levende og driftig, 
Mendelsſohn mere eftertænffom og ſikker. Nicolai var 
dem i det mindfte lig i levende Sandhedskſerlighed og i 
Modog Iver, ved tydelige Begreber at fremme det. 

Sandes Erkjendelſe. Alle tre vare af en munter Aand; 
de yndede Spøg og Bid, men glemte aldrig den gjenſidi—⸗ 
ge Agtelfe; ſaaledes forſtyrrede aldrig Misforfaaelfe 
eller frænfet Egenkjerlighed deres venffabelige Omgang. 

J mange Aar føgtede, ſnart eenſtemmige, ſnart for: 
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ſtjellige, min ſtedſe ubundne og med gjenſtdig Tiltroe at 
tidforffe der Sande ved aabenhjertig Meddelelſe af deres 
Tanker. Dette var det forſte Foreningspunkt i Berlin, 
hvor den ſtorſte Tenkefrihed herffede under Frederik den 
ſtore, for alle deres videnffabelige Synsmaader overe 
eensſtemmende Lærde; og hertil fom fiden de flefe gode 
Hoveder i hele Tydſtland. Nicolai udførte nu (1757) 
efter fuldbragt Skifte med fine Brodre, det fænge nærede 
Onſtke at fratræde Handelen. . Han levede af en meget 
liden Indkomſt, der døg var tilfræffelig for den Svars 
fomme og Maadeholdne i Krigens dyre Aar, gandſtke 
for Videnſtaberne, Winkelianns Skrifter og Betragt⸗ 
ningen af alle de Kunſtverker, han havde Leilighed til at 
fee, gjorde ham bekjendt med de dannende Kunſter og 

Bygningskunſten. Hans Ven, den preusſiſte Krigs⸗ 
raad Marpurg underviſte ham i Compoſition. Jovrigt 
drev hans Videbegierlighed ham fra Sprog til Sprog, 
fra Videnſtab til Videnſkab, fra en ham endnu ubefjendt 
Deélaf Liferaturen til en anden. Denne Torſt efter at 
forøge fine Kundſkaber forlod ham ei engang i hans Al⸗ 
der. Hans frie literaire Rolighed blev allerede afbrudt 
i Efteraaret 1753. Hans ældre Broder, Eieren af Far 
derens Handel, dode. Familiens Bel gjorde ham det 
til Pligt felv at paatage fig Handelen. , Uden Tilboie⸗ 
lighed til flige Forretninger og uden Erfaring maatte han 
indrette Handelen paa nye Han paatog fig den med 
Gjeld og under huuslige Bekymeinger; thi han havde 
giftet fig 1760. Men den tidligt erhvervede Fardighed 
at benytte ethvert Hieblik og ei ved noget Udvortes "lade 
fig forſtyrre Læfen og Eftertanke, ja felv at holde flere 
Gienftande nærværende for fin Mand, for ſtrax igjen at 
gribe den afrevne Traad, lettede ham et alene hans Hans 
delsforretning, men holdt og hans Aand oppe over hans 
Kalds Tvang ved videnfEabelig Recreation. Dog træts 
tedes han aldrig eller buffede under for Sorgernes Byr⸗ 
de, Hans forſte ſtore Foretagende var Udgaven af Biblios 
thek der ſchoͤnen Wiſſenſchaften i Leipzig, hvortil Moſes 
Mendelsſohn forenede fig med ham (4 Bind, Leipzig 
17575 1760). Fra det femte Bind overdroge de Ud⸗ 
gaven til deres Ben Weiße i Leipzig. Med dette Dis 
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bliothek begyndte en bedre Critik i Tydſkland. Frimo— 
digen oqg underviſende droge de blot det Udmäarkede i deres 

Sphere og dannede ingen Skole eller Partie. Herpaa 
udgave de tre Venner, underſtottede af Abbt, Reſewitz, 
Grillo og Sulzer i Aarene 17591765 Briefe, bie mener 
ſte Literatur betreffend, hvilke, ved deres Vid virkede 
ſaameget til at fremme frimodig Critik i Tydſtland; dog 
kunde Nicolai formedelſt ſine Kaldsforretninger kun tage 
liden Deel deri, Dette claffiffe periodiſte Skrift gav den 
tydſke Literatur en ſelvſtendig Retning. Der udfom 24 . 
Dele i Gerlin 17615 1766. Siden erholdt Nicolai 
mere Tid tilovers. Han bragte derfor i Aaret 1765 den 
Plan til Udførelfe at udgive et allgemeine deutſche Bib— 
liothek. Et betydeligt Antal beromte tydſte Lærde i alle 
Tydſtlands Lande forbandt ſig med ham; og herved er— 

"hvervede Nicolai fig den. ſtore Fartjenefte at forene alle 
tyde Lande ved en fælled literair Intereſſe. Det tyds 
fre Bibliothek befordrede Tenkefrihed og blev det vigtig— 
ſte Tidsſkrift, hvori den tydſte VidenKabérepublii,… fom 
dengang uddannede fig, forſt gjorde fin frie Stemmeret 
gjeldende. Af allg. d. Bibliothek udkom 107 Bind og 
21 Bind Anhang, Berlin og Stettin 1765 2 1792. 
Med det 107de Bind ophørte Nicolai at være Udgiver. 
Fortfættelfen udkom i Kiel under Titelen: Neue allgemei— 
ne deutſche Bibliothek. Fra det 56de Bind paatog 
han fig igjen Redactionen. Hans Fortale til dette Bind 
ev mærfværdig… Han fluttede Værfet i Aaret 1305. 
Da det tog. fin. Begyndelſe herffede der Kor Uenighed 
blandt Theologerne. Nogle holdt Troeslærens Bogſtav 
for cet med Thrologien; Andre adffildte Religion og 
Theologie og underkaſtede den fidfte ſom Videnſkab den 
ſtrengeſte Critik, men aabnede derved tit Døren for Hy— 
pothes og Syftemfyge. Dette Theologernes videnſka— 
belig r critiffe Partie, hvortil blandt andre Semler og 
Teller hørte, lagde Grunden til Bibliothekets Anſeelſe— 
Dog befEyldte man allg. d. Bibl. tit for Mangel paa. 
Grundighed, Eenſidighed og Ubillighed og undertiden 
med Ret. De fleſte Modſtandere paadrog det fig imid— 
lertid ved den bittre Tone, der var gaaet over fra Litera— 
turbrevene i Bibliotheket. Den ſſtorſte Deel af diſſe 
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Fiender angreb Udgiveren Nicolai perſonligt, men gjors 
de ham heri ſtor Uret. Dog indviklede han fig felv i lævs 
de Stridigheder ved mange af fine Skrifter, iſer ved 
fin Reiſebeſtrivelſe og fine Angreb paa den critiffe Philo— 
ſophie. Blandt dem, ſom fÉreve imod ham nævnes her 
fun Garve, Herder, Wieland, Fichte, Blumauer, 
Riedel, Lavater og Sailer. Meeſt levende blev Stri— 
den, da Nicolai, Bieſter og andre Lærde i der berlinffe 
MaanedsfÉrift og andre Steder gjorde opmerkſomme paa 
mange hemmelige Selffabers farlige Virken, paa Cathos 
ficismens umerkelige Udbredelfe og paa maſterede Jeſui— 
ters Tilverelſe. De fane aabenbare for meget. J dens 
ne Anledning vexledes adſtillige Stridsſtrifter. Efterat 
Nicolai havde bragt allg. d. B. i Gang, vendte han fra 
1770 fine Studier paa den preusſiſte Stats Handels⸗, 
Finans: og Statsforfatning. Bed fin Forbinde ſe med 
ådffillige vigtige Mænd, faae han fig iftand til af prøve 
og ſamle meget; fom ſtod i Forbindelfe med Frederik 
2dens Characteer og Handlemaade; de fer Hefter charac—⸗ 
teriſtiſte Anecdoter om Frederik 2den og nogle Perfoner, 
der omgave ham, tilligemed "Tvivl.:og, Berigtiaelfer om 
alerede trykte Anecdoter (Berlin og Stettin 1788 til 
1792) hvilke Nicolai udgav efter den (tore Konges Død, 
have derfor næften uden Undtagelſe hiftorifge Vardie. 
Overhovedet var det vigtigt for Nicolais Dannelfe dg 
Virkſomhed, at hang Yndlingsaar og mandlige Alder 
indtraf i Frederik 2dens Regjeringstid. Denne Mos 
nard, der førft ved frie Underføgelfe lod befjæmpe alle 
Slags Fordomme, udviflede derved den ſunde Fornufts 
og den practiffe Videns Kraft hos fin Nations gode Ho⸗ 
veder; og Nicolais Straben erholdt derved en faft og ſik— 
fer Retning. Hang Studium af den brandenburgſtke 
Hiſtorie i alle dens Dele, erhvervede ham Statsminiſte⸗ 
ren von Herzbergs noiere Befjendtffab. Denne tilftod 
ham 1777 Brugen af det kongelige Archiv, for at fore 
bedre hans i Aaret 1769 udkomne et blot topographiſte, 
men og hiſtoriſte BefErivelfe af Berlin og Potsdarh. 
Han funde endog fane Affkrifter af Documenter, der vas 
re vigtige før Statsforfatningen, Culturen og Saderne. 
Saaledes blev dette Vark, efter dets tredie Udgave, Ber⸗ 
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lin og Stettin 1786, 8. 3 Bind et Mønfter for lignende 
Topographier. Anhanget dertil indeholderen Beretning 
om alle Kunſtnere, der fiden det 13de Aarhundred have op 
holdt fig i og omkring Berlin, og hvis Kunſtvaerker ends 

nu findes der. Samme Underſtottelſe fandt Nicolai 
ho: alle Statsautoriteter, da han 1791 paatog fig at 
gjendrive de Urigtigheder, hvorved Ridder von Zimmer⸗ 

mann i Hannover havde forqvaklet Frederik den ſtores 
Hiſtorie. Han gjorde dette i: freimuͤthige Anmerkun⸗ 
gen uͤber des Ritters vw. Zimmermann Fragen fiber Fried— 
rich des Großen, 2 Dele 1791 og 1792. Kun ſſelden 
fandt Nicolai Tid at følge en levende munter Indbild⸗ 

ningskrafts Spil. San var en god Jagttager og det 

Beſynderlige, han fandt hos Menneffene, gav ham Stof 
tilhans Romaner. Wen Forftand og Indbildningskraft 
ftandfede hinanden hev gjenſidigen, hvorfor ingen af hans 
Romaner tilfredsftiller Kunſtdommeren. Dog gjorde de 
tildeels Opſigt, da de kom ud og indviflede endog Nico— 
lai i ſmage literaire Stridigheder, Hans fortrinligfte 
Roman: Leben und Meinungen des Magiſters Sebaldus 
Nothanker Fulde viſe de Orthodoxes Forfolgelſesſyge t 
dens Nogenhed, anbefale Tænfefrihed, afmaffere Hyk⸗ 
lere, føre Sværmere til fund Fornuft og helbrede Tidsal— 
deren for Folerie. Vid, intereſſant Fremſtilling og 

Characteertegning udmærfe denne fremfor alle andre. 
Nicolais Skrifter af dette Slags; men han manglede 
Naturens forhoiede Liv og Folelſens livfulde Sprog. 
Den udfom førft 1773; og i den 3die og 4de Udgave 
med Kobbere af Chodowiecki, Berlin og Stettin 
(1776) og 1779 itre Dele. Man overfatte den paa 
Franſk, Danſt, Hollanſt og Svenff. Da den med Lus 
ne og Menneſkekundſtab tugtede Zeloternes Daarlighed, 
foranledigede den en Mængde Stridsſkrifter og. Efterlig— 
ninger. Overhovedet maatte Nicolat ved fin eritiſke Al⸗ 
magt og Strenghed vekke mange Fiender imod fig; han 
blottede og undertiden fmaae Svagheder, hvoraf man 
ſtadefroe betjente fig. Da ſtrev den vafre Veteran, halv 
fvøgende og halv vred, mod fine yngre fordkingsfulde 
Modſtandere die Geſchichte eines dicken Mannes (to 
Bind med Kobbere af Meil 1794), hvori han fvingede 
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Svøben mod forfængelige Daarer, dér. tilttoe ſig mere 
Talent og Characteer end de virkeligt beſidde. Til de 
ſtorre Værter, der paadroge ham Dadel, vel endog hef— 
tig Modſigelſe, horer hans i ſtatiſtiſt Henſigt og for 
bens frimodige Tone hatſt fortjenf fulde BeÆrivelfe af en 
Reiſe igjennem Tydſtland og Schweiz 1731; tilligemed 
Bewmarkninger over Lærdom, Induſtrie, Religion og 
Saäder. Den førfte Udgave udfom i Berlin og Stettin 
1783, den tredie 1788. Den ſidſte Udgave vore i Aa⸗ 
ret 1796 til tolv Bind. Blumauer udoſte fin Galde i 
nogle Haanffrifter over dette Vært, ſom temmelig 
haardt havde ryftet de Overtydſkes Egenkjerlighed. Nis 
colai prøvede Alt meget noie og fErev da med upartiſk 
Sandhedskjerlighed. Men hang Ftender angrebe Mens 
neffet og bagtalede Characteren, hvor Forſtanden foer 

vild. Den ſtorſte Kamp paadrog Micolai fig ved fin lis 
teraire Republlkanismus. Han hyldede intet Syſtem; 

fe han var, af denne Grund, i Forveien indtagen mod 
Alt, hvad der fandt mange Tilhængere. Saaledes blev 
han ofte greben af egen Fordom, naar han vilde. unders 
føge uden Partiſkhed. Dette fan imtdlertid gi nedfætte 
hans ftore Fortjenefte og hang fortræffelige fædeligt og 
aandeligt ſtrenge Characteer. Hans Modftandere, der 
fjelden vare ham overlegne i grundig Lerdom, men ſtode 
dyst under ham i Maadehold, angrebe tildeels med onde 
ſkabsfuld Spot hans ſunde Menneſteforſtands upynte⸗ 
de Philoſophie og hans Fordring paa critiſt Stemmeret 
i den lærde Republik. Striden blev heftigſt, da Nico—⸗ 
lai erflærede fig imod den critiſte Philvſophie, bvig Værd 
han miskjendte over de tomme Grublerier og ordrige 
Spil, ſom denne Skole drev med morke Begreber og 
Kunſtord. Ved fin Omgang med Moſes Mendelsſohn 
vant til de muligſt beſtemte Begreber t den. fpeculative 
Philoſophie, kunde han ei fatte det nye Sprog i den ves 
ne Fornufts Critik, omendſtjondt han [od dens Forfat— 
ters Skarpſind vederfares Netfærdighed. Mange Kans 
tianers Stolthed og Overdrivelſe forbittrede den gamle 
Tænfer, og han ſogte deels i hiin Reiſe, ſom viſt nok et 
var det rette Sted hertil, deels en Roman: Leben und 
Meinungen Sempronius Gundiberts, eines deutfdjen 
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Philoſophen, at latterliggiore den kantiſte Skoles Ud—⸗ 
ſpavelſer og Afvigelſer fra hans egen ligefremme Syns— 
mande i Philoſophen (Berling) Stettin 17798.) Det—⸗ 
te; Angreb blev beſparet ved heftige Skrifter "blande 

hyviſke etaf JohGottlieb Fichte (Fr. Nicolais Leben und 
ſonderbare Meinungen, herausgegeben von A. W. Schle⸗ 
gel, Tuͤbingen 1801) var det bittreſte, men Philoſo⸗ 
phen Fiåte aldeles uverdigt. Tog end Nicolai Feil i 
ſin Synsmaade af den nyere Philoſophies Væren og ind 

vortes Vard, ſaa feilede han dog ei i af beſtride de Fore 
bringer og Daarffaber, mange af den nyere Skoles Ord⸗ 
forere tillode ſig. Imidlertid erhvervede Gan fy uftris 
digen en ſtörre Fortjenefte ved fine hiſtoriſte Forſtninger 
pg Samlinger, hvori han oplyſte Meget ved frugtbar 
Droftelſe, ſaavelſom ved fin omfattende literaire VirÉe 
ſomhed, der havde ſtor Indflydelſe paa Critik og Smag. 
Derfor valgte det fongelige Videnſkabers Akademie i 
Berlin ham til Medlem 1799. Alerede i Aaret 1781 
havde VidenFabernes Akademie i Minden optaget ham 
til Medlem. 3 Aaret 1804 udnævnte Videnſkabernes 
Akademle i Petersburg ham til Correſpondent. Selv 
mange af hans Modſtandere lode hans Retſtaffenhed og 
gode Henſigt vederfares Ret. — Et faa kraftigt Liv uns 
derſtottedes af en faft Sundhed. Nicolai havde næften 
aldrig været ſengeliggende.“ Dog forſtyrrede engang i 
Aaret 1791 Spimmelhed og heftige Sindsbevægelfer 
hans Nerveſyſtem ſaaledes, at han i noale Uger, ved 
fuldkommen Bevidſthed, ſage og horte adffillige Phan— 
tasmer, ſom han ſelv kaldte fin Indbildningskrafts uvils 
kaarlige Gjsgleſpil. Man fan desangaaende efterlæfe 
hans i Videnſtaberne? Akademie holtte Forelæsninger i 
det nye Berliner Maanedsſtrift. J fit 71de Aar mis 
ftede han ſom Følge af en heftig Catarrhalfeber, Brugen 
af fit højre Pie.  Smidlertid forſtyrrede Intet faa mes 
get den værdige Oldings Aandsvirkſomhed og muntre 
Livskraft fom hans Fadrenelands ulykkelige Skjebne. 
Den af ham indrettede Boghandling vedblev at blomſtre 
efter hans Dod under hans Arvingers Styrelſe. — De 
vigtigſte af Nicolais Skrifter ere alerede omtalte; her 
anfores endnu folgende: Ehrengedaͤchtniß der Dichters 
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Ewald Chriſtian von Kleiſt, Berl. 1760 (Digteren 
leiſts Hedersminde); en velſtreven Biographie. Eh—⸗ 

rengedaͤchtniß Herrn Thomas Abbt, Berlin og Stettin 
1767. — leben Juſtus Moͤſers, Berlin og Stettin 
1717, i forſte Deel af de af Nicolai udgivne: Ver⸗ 
miſchte Schriften von Juſtus Moͤſerr. — Gedaͤchtniß— 
ſchrift auf Job. Jacob Engel, Berl. og Stettin 1806. 
Gedaͤchtnißſchrift auf Dr. Wilhelm Abraham Teller, 
Ber!. og Stettin 1207, Cr priisvardigt Forſog at dra⸗ 
ge Folkeſange, der have ſand Naivetet frem af Morket, 
ere de to Aargange af hans feyne kleyne Almanach Vol 
ſchoͤnerr echterr. ljiblicherr Volksljder ꝛc,, geſungen von 
Wunderlich ꝛc. Berlin og Stettin 1777 og 1778; 12. 
med Melodier. Fortalen indeholder Tanker om Folke—⸗ 
fangen, hvorved Nicolai retter manget Misgreb hos Fols 
kedigteren. — Hans Berfud uͤber die Beſchuldigungen, 

welche dem Temeiherraerden gemacht worden und uͤber 
deſſen Geheimniß; nebſt einen Anhange fiber das Entftes 
hen des Freimaurergeſelſchaft (Forføg angaaende de Be⸗ 
ſtyldninger, der ere gjorte, Tempelherreordenen og dennes 
Hemmelighed; tilligemed et Anhang om Frimurerſelſka— 
bets Oprindelfe), 2 Dele, Berlin og Stettin 1782 og 
1793, ev nsiagtig og grundig i Citaterne, fEjøndt Overs 
flodighed af Lærdom; forleder Forfatteren til vovelige 
Slutninger og Hypotheſer. Den førfte Deel af dette 
Skrift er imod Antons Forſvar for Ordenen, den anden 
mod de af Herder opkaſtede Tvivl. — Overhovedet ans 
gif en ſtor Deel af Nicolais hiftoriffe Zorffninger de 
hemmelige Selffaber. Man finder Reſultaterne i hans 
Bemerkungen (imod Buhles Underføgelfer) åber den 
Urſprung und der Geſchichte der Roſenkreuzer und Frejs 
maurer, Øerlin 1806. — Hans philofophiffe Afhands 
linger, ifte Bd, Berlin ogStettin 1808 ere fremkomne 
afForelæsninger, fom han har holdt i det berlinſte Videns 
ſkabers Akademie, og for Storſtedelen polemife + critiſte. 
— Gom hiſtoriſt Monodrom fortjener ogſaa hans Skrift 
om Brugen af falff Haar og Parykker i de ældre og nye⸗ 
re Tider at nævnes. Blandt Nicolais mange Bidrag til 
adſkillige periodiſte Skrifter, findes flere fortrinlige Af— 

handlinger af hiſtoriſt Indhold i neue berl. Monatb⸗ 
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ſchrift. Blandt de af ham udgivne Sfrifter nævnes . 
hev: Sammlung vermiſchter Schriften jur Befoͤrderung 
der ſchoͤnen Wiſſenſchaften und freien Kuͤnſte (Samling 
af blandede Skrifter til de ſtjonne Videnſtabers oa de 
frie Kunſters Befordring), 6 Bind, Beriin 17591763. 
Thomas Abbts vermiſchte Werke, 6 Dele, Berlin og 
Stettin 1763 - 1781, af hvilke Bieſter beſorgede de 
tre ſidſte Dele. Leben, Bemerkungen und Meinungen 

Johann Bunkels, tilligemed adſtillige mærfværdige Fru» 
entimmers Levnet, af det Engelffe, 4 Dele, Berlin og 
Stettin 1778. Mod denne Bunkliade, der fFjedede 
ved theologiſte Forelæsninger, fremftod Wieland i den 
tydſte Merkur. — G. CE; Leſſings ſamtlige SÉrifter, 27 
Dele. Berlin 1794. Den 27de Deel indeholder 

Leſſings Brevvexling med Ramler, Eſchenburg og Nico— 
lai. En Selvbiographie af Nicolai har Loͤwe udgivet i 
fine Bildniſſe jegt lebender "Berliner + Gelehrten III. 3, 
Man høre ham ſelv i SÉriftet: Om min lærde Dannelse 
fe, om min Kundſkab i den critiffe Philoſophie og mine 
Sfrifter, ſamme angaaende, og om de Herrer Kant, J. 
B. Erhard og Fidte, Berlin og Stettin 1799. Flere 
Efterretninger indeholde V. H. Schmidts og D. G. G. 
Mehrings neueſtes gelehrtes Berlin 2den Deel, og Joͤr⸗ 
dens Lexicon deutſcher Dichter und Proſaiſten. 

Nicolaiter ere T) en Kietterſekt, der i den chriſte⸗ 
lige Kirkes forſte Aarhundred, alerede i flere Punkter afse 
vege fra den ſedvanlige Lere; 2) en Claſſe Anabaptiſter 
eller Gjendøbere, . der opkom i det 16de Aarhun— 
dred; 83) de, der forlade den sviftlige Stand for at 
sifte fig: 

Nicolay (Ludvig Henrik v.) ſtuderede ved Univerfis 
tetet i Strasburg, hvor han var født den 29de Der. 

1737. Ved ſamme Univerfitet blev han Profeſſor i 
Logiken, efrerat han en tidlang havde været franſt Ges 
fandt abeſekreteer. Imidlertid gjorde han fin egentlige. 

Lobebane førft i Rusland, hvor ban 1770 blev Cabinets⸗ 
ſekteteer og Storfyrſtens Bibliothekar, i Aaret 1796 
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keiſerlig Statsraad, i Aaret 12793 Directør for Videns 

fEabernes Akademie og, efter at have uedlagt denne Po 
Geheimeraad 1801. Han var ogſaa Ridder af adffillis 
ge Ordener. Alle diſſe forFjellige Statsembeder, ſom 
han forvaltede, hindrede ham imidlertid ikke at tilfreds⸗ 

fredsſtille fin Lyſt til Digtekunſten i mangfoldige Forføg. 

Saaledes forſsgte han fig i Fabler, Fortællinger,” Ele⸗ 
gier, Epiſtler, Ridderdigte. Alle hans Arbeider kunne 

dog i det Hoieſte ſette ham blandt Digtere af anden 

Pang i diffe Digterarter. J Almindelighed udmarker 

han fig ved mange fine Jagttagelſer, Vid og Indbild— 

ningskraft og viſer fortrinlige Talenter "for den comiſte 
Fortælling, Den førfte fuldfændige Samling. af hans 
poetiſte Arbeider udkom t Aarene fra 17929 1795 under: 
Titelen: Blandede Digte og proſaiſte SÉrifter, 7 Der 
le, Berlin og Stettin, en Udgave, der har vundet mes 
get i Correcthed ved Ramlers Forbedringer. 

Ficolini er Navnet paa adffillige italienſte Coms 
poniſter og Sangere. Carlo VNicolini med Tilnavnet 
delle Cadenze blomſtrede i Italien ved Aaret 1770. 
Franceſco Nicolini var Componiſt, levede i Venedig 
fra 1669 til 1685 og ſtrev adffillige Operaer. Siu— 
ſeppe Ticolini, en endnu levende Theatercomponiſt, 
har— forfatter adffillige Scener og blandt andet J. 
baccanali di Roma 1800, for Theatret i Mailand. 

Nicolo ogſaa faldt Nicolo Iſouard er. een af den 
nyeſte Tids meeſt yndede Componifter for Theatret. 
Hans egentlige Navn ev Iſouard og hans Fædreneland 
Maltha, hvor han blev født 1775. "Uagtet hans Fader, 

en anfeet Kjøbmand, havde en talrig Familie, anvendte 
han dog megen Bekoſtning og Umage paa fine Borns 
Opdragelſe og fod nogle af dem opdrage i Frankerig. 
Conſtant de Campion, Commandeur for Maltheſerorbe⸗ 
nen, tog den unge Iſouard med til Paris og bragte 
ham der til Berthaud, hvis Penſionsauſtalt i Forſtaden 
St. Honoré var en PlantefEole for Geniecorpfet. SX ge. 
Bitimer, hans alvorligere Studier levnede ham, ſyſſel | 
ſatte han ſig med Fortepiano, hvorpaa Pino gav ham 
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Underviisnina. Efterat han aferede var optagen fom 
Aſpirant ved Marinen, beſtemte Revolutionens Udbrud 
ham'til at vende tilbage til Malthat Aaret 1790. Uag⸗ 
tet Dang Fader fjer beſtemte og forberedede ham til Hande⸗ 
len, fortfatte ban dog fine mufifalfe Beſtſeftigelſer. 

Maltha var indtil Ordenens Ophævelfe eet af Te interess 

fantefte Steder i Verden, hvor man fandt det meeft ude 

føgte Selſtab af Mænd af Stand fra mange Lande. 
Her havde den unge Iſouard Leilighed til gandffe at 
danne fin muſikalſte Smag og gjøre fir Talent paa Pias 
noforte gjeldende. Michel Angelo Villa, en meget duer 
lig Lærer og Franceſco Azopardi undervifte ham. her é 
Accompagnemant og Contrapunktets Theorie. Fra 
Maltha gif han til Palermo, hvor han tilbragte nogle 
Aar fom Commis hos Handelshuſet Mattei og i Ditis 
merne fortfatte fan fine mufifalffe Studier under Hr. 
Ame⸗ndolas Veiledning. Herfra begav han fig til Nea— 
pel, hvor han blev anfat 6286 de tyde Banquierer Kut⸗ 
ler og Heigelin. Ogſaa her fyffelfatte han fig med Mus 
fifen, 23 fuldendte fis theoretiſte Studium af Compofis 
fionen ved den berømte Salas Underviisning. Prind—⸗ 

ſeſſe Belmontes Anbefaling bevægede den ſtore Guglielmi 
til at underviſe Iſouard i den muſikalſt⸗dramatiſte Com—⸗ 
poſition. Saaledes udruſtet med alt hvad der kan danne 
en fuldkommen Componiſt, beſluttede han mod ſine For⸗ 
ældres Villie at opoffre fig fin Yndlingsbeſtjeftigelſe. 
Han forlod Neapel og begav fig til Florents, hvor han 
componerede fin førfte Opera, L'avviso ai maritati. 

| fjvis overordentlige Held beſtyrkede ham i hans Beflute 
| ning. For imidlertid ei at ſtode fine Forældre udgav 

han alle fine Compofitioner under Navn af Nicolo, 
hvortil han forſt fenere fatte fitegentlige Iſouard. Fra 
Florents begav han fig til Livorno, Hvor han compone— 
rede Operaen Artaserse for Sangeren Seneſino med 
lige Bifald. Den daværende Stormefter for Malthes 
ferordenen af Familien Rohan, kaldte Gam til fig til 
Maltha og-udnævnte dam, efter den berømte Vincenzo - 
Anfoſſis Død til Organift for Johanniterordenens Capel, 
og efter Martinos Død til Ordenens Capelmeſter, hvil—⸗ 
ken fidfte Poft han beholde fil Ordenens Ophavelſe efter 
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de Franffes Ankomſt. Imidlertid blev han ſom Privats 
mand i Maltha, hvor han componerede adſtillige ſmaae 
af Franſk paa Italienſt overſatte Operaer ſom il Tonne-. 
liere, Pimprovisata in Campagna, il Barbiere di 
Seviglia, hvilke endnu høres med Fornøielfe paa alle 
Europas udmærfede Theatre. Da de Franfe igjen 
maatte rømme Maltha, tog Seneral Vaubois ham med 
ri! Paris ſom fin Privatſekreteer. Her uddannede han 
fig endnu videre: efter Monſignys og Gretrys Compoſi⸗ 
tioner; benyttede den berømte Hoffmanns Vink ans 
g.aaende Muſikens Anvendelſe paa Dramaet og forbandt 
fig nøje med den bekjendte dramatiffe Digter. Etienne. 
Af alle Nicolos Compoſitioner har ingen erholdt faa uds 
mærket Bifald fom Operaen Cendrillon, der førft blev 
given i Paris, 90 Gange efter hverandre; en Luffe, 
der er uden Crempel i Annalerne for Théåtre de 1 opé- 
Ta comique, Blandt hans øvrige Compofirioner ere 
foruden de ovennævnte endnu Un Jour å Paris, les deux 
avares, Michel Ange,'le médicin turc, la ruse 
inutile, Pintrigue au serail, les rendez- vous bour- 
geois. J dette lette dramatiffe Slags er Nicolo Sfous 
ard ved fin Melodies Mangfoldighed. og Yndighed, ved 
det blomſtrende hans Imagination, og ved en heldig 
Sammenſmeltning af den nyere italienffe Smag og. den 
franfEe, een af de meeſt udmerkede Componiſter, og hang | 
Compofitioner, fornemmelig de ovennævnte, høres med 
ftedfe nye Fornoielſe paa de flefte Theatre. Han compos 
nerede endnu Muſiken til Joconde og Jeannot og Colin 
og bøde i Aaret 1818. 

Nicomedes fee Bithynien og Mithridates, 

VNicopolis, en Bye i Bulgarien ved Floden Do— 
nau, er mærfværdig af det betydelige Nederlag, ſom 
den ungarffe Konge Sigismund. i Aaret 1796 led 
imod” den tyrkiſte Sultan Bajazed 1ften den lys 
nende. 

Nicoſia Hovedſtaden paa Øen Cypern, er ffor, 
ſmuk og befæftet, ſamt paa alle Sider omgivet af Bjerge. 
Staden er næften en Miil i Omkreds indflutter en Mænge 

! 
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de Haver og Plantninger af Citronz, Pommerants-, 
Olie⸗ og Mandeltræer ꝛe. Den har mange ſmukke Kir⸗—⸗ 
fer og andre offentlige Bygninger, betydelige Manufac— 
furer og vigtig Handel, Nicofia er Sædet for en Par 
ſcha, famt en græfæ og armeniſt Biffop. Forhen var 
den de cypriſte Kongers Refidens. ' 

Viebuhr (Carften) blev født i Luͤdingworth i Lan» 
det Hadeln den 17de Marté 1733 og blev 1760 In— 
genieurlieutenant i Kjøbenhavn. Da Kong Frederik 
ste af Danmark, paa den berømte Orientaliſt Michaelis 
Forflag og Grev Bernſtorfs Anbefaling, ſendte er Sets 
fab af Lærde paa fin Bekoſtning til Arabien for at ind— 
hente nøjagtigere Efterretninger om dette Land ifær for 
derved at fremme Bibelfortolkningen, ſaa blev Niebuhr 
ogſaa beftemt hertil. Selſtabet beftod af fem Perſoner, 
af hvilfe Cramer og Forffål havde Naturhiſtorien, von 
Hagen de oſterlandſte Sprog, Baurenfeind Tegningen 
og. Niebuhr Geographien. De afreifte den 4de Jan. 
1761 .fra Kjøbenhavn og gif over Conftantinopel og 
igjennem Ægypten til Jemen. Men inden eet Xar var 
forløbet vare alle Niebuhrs Medreiſende døde deels i 
Arabien deels paa Veien til Indien, og Henſigten af hele 
Expeditionen vilde været forfeilet, hvis er Niebuhr med 
fielden Beſtemthed havde fortſat Reifen alene og paa— 
taget fig be Horiges Arbeider og Jagttagelſer. Forſt 

1767 fom han filbage og fremlagde Refultaterne af fine 
egne og fine Medreiſendes Forffninger i fin Beſchreibung 
von Arabien (Beffrivelfe over Arabien, Kjøbenhavn 
1772, 4), Reiſebeſchreibung nag Arabien und andern 
umliegenden Låndern (Reiſebeſtrivelſe til Arabien og an— 

| dre omliggende Lande, ſammeſteds 1774 5 1778, II. 4. 
begge Varker ere overfatte paa Danſt, Franſt, Holland. 
og EngelfE) og i fine Udgaver af P. Forskal deſcriptio- 
nes animalium &c., quæ in itinere orientali ob- 

" servavit (Hafn, 1775, 4) og hans Flora ægyptiaco- 
arabica (ib. 1776, 4). Den yderſte Noiagtighed, Une 
derføgelfe, der blot var grundet paa egen Beſtuelſe, als 
drig paa fremmede Efterretninger , hoi SandhedsÉjers 
lighed, der ei havde mindfte Spor af det Forunderlige 

Q 
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eller Overdrevne, give hans Efterretninger en høi Vævs 
die og have gjort dem til en Hovedkilde for de af ham bes 
veifte Landes Stilling og Beſkaffenhed. Os, omdeend 
ei ere lige tiffredsſtillende for alle Partier, og Expeditio— 

nens Maal ei i enhver Henſeende blev fuldfommen ops 
naaet, fan fan dette ei geraade en Mand til Dadel, der. 
har udrefterfanat mere end der var ham paalagt og man 
funde vente af ham, Efter fin Tilbagefomft til Kloben⸗ 
havn, blev han 1768 —— derpaa 1778 
udnævnt til virkelig fongelig danſt Juſtitsraad og Lands 
ſtriver i Sonderdithmarſken i Melborf, 18088 til Etats⸗ 
raad og 1309 til Ridder af Dannebrog. Nationalinſti⸗ 
tutet i Frankerig optog ham ogfaa blandt dets Medlems 
mer. Niebühr døde den 26ds Apr. 1815. — Hang 
Søn, fongelig preusſiſt Geh. Statéraad og Med» 
lem af det kongelige BVidenffaberés Akademie i Ber— 
(in, har gjort fig bekſendt ved adffillige fortrinlige Af— 
handlinger i Muſeum der Alterthumswiſſenſchaften sg & 
deutſche Blaͤtter, men. fornemmeligt ved fin romerſte 
Hiſtorie (Berlin 1811), et Værk, der er en Gibbon 
værdigt formedelſt dets dybe For (Enden , høje Overſigt 
og Kraft i Fremſtilling. Han hav og ſtrevet: Preußens 
Recht gegen den ſaͤchſiſchen Hof (Berlin 1814.8.), hvori 
man ajenkjender Mefterené Haand, Han har og leveret 
en intereffant — af ſin ——— i Kieler-Blaͤtter 
3te B. 1816, I 

VNiemen er ME polſte Navn vad Floden Memel, 
ſom udſpringer i det rusſiſte — Minſk, ude 

gjør paa en Stræfning af 30 Mile Grendſen imellem 
Rusland og Nye; Øftpreuffen. deler fig ved Perwalkiſch⸗ 
fan, to Mile bag Tilfit i to Arme, Ruß og den nye Gile 
ge fom danne den for fin Frugtbarhed bekjendte Tilſiter— 
dal, øg udgyder fig i det curiffe Hav. 

Viemeyer (Auguſt Hermann) priigværdigt bekjendte 
ſom Theolog, pædagogifE Skribent og aandelig Sange 
digter, blev født den Ifte Sept. 1754 i Halle i Saa, 
fredfen, hvor hans Fader var Archidiaconus. Efterat 
han, havde beſogt det kongelige Pedagogium i Halle, dans 
nede han fig paa det derværende Univerfitet, fornemmes 
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lift under Semler og Noͤſſelt, til de theologiſte Viden—⸗ 
fEaber. J Aaret 1780 blev han dev overordentlig Pros 
feſſor i Theologien og Inſpector ved der theologiſte Ser 
minarium, 17394 overordentlig Profeſſor og Opſyne— 
mand ved det fongelige Pædagogium og det berømte hals 
life Waiſenhuus, fom ved hang Tilkomſt var geraadet 
meget i Forfald, 1737 Directør for det pædagogife 
Seminarium, 1792 fongelig +» preus fæ Confiftorialraad, 
1794 Doctor i Theologien, 1800 Director for Almiſſe—⸗ 
collegiet, 1804 virkelig kongelig preusſiſt Overconſiſto— 
rialraad og Medlem af det berlinſte Overſtolecollegium, 
13908 Medlem af Rigéftænderne i Kongeriget Weſtpha⸗ 
[em og ſamme Aar Cantélev og Rector perpetuus ved 

Univerſitetet i Halle. J Aaret 1913 miftede han denne 
Poſt, da det franffe Gouvernement ophævede ne 
tet Halle for dets 1813 mod de Allierede viſte gunſtige 
Sindelaug. J Aaret 1814 blev Univerſitetet gjenops 
rettet af den preusſiſte Regjering og Niemeyer igjen inde 
far. De ſtorſte Fortjenefter har han unægtelig ſom pæs 
dagogiſt Skribent. Som Theolog arbeidede han ſtedſe 
paa at udbrede de meeſt luttrede Begreber over Religio— 
nens Lerdomme. Mindſt fordeelagtigt vifer han fig 
ſom Digter. Foruden mange adſpredte Afhandlinger 
ere hans fortrinligſte Skrifter: Characteriſtik der Bibel, 
Philotas oder Beitraͤge zur Beruhigung und Belehrung 

- fir Leidende und Freunde der Leidenden, Timotheus zur 
Erweckung und Befoͤrderung der Andacht nachdenkender 
Chriſten, die populaͤre und practiſche Theologie; die Briefe 
an chriſtliche Religionslehrer; die Grundlaͤtze der Erzie⸗ 
hung und des Unterrichts får Aeltern, Hauslehrer und 
Schulmaͤnner, dag Goſangbuch får höhere Schulen und 
die Feierſtunden waͤhrend des Kriegs. — 

Viethammer (Friedrich Immanuel) Doctor i Phi⸗ 
loſophie og Theologie, overordentlig virkelig Medlem 
ved det kongelige Videnſtabers Akademie i Muͤnchen, 
fongelig bayerſt Central;, Skole, Studies og Kirke⸗ 
raad ved det Indres Geheime-Miniſterium, er født-i 
Beilſtein i det Wuͤrtembergſte den 24de Marts 1766. 
J Aaret 1793 optraade han offentligt i i Jena ſom Pros 

: Q2 



242 Nif 

feſſor i Phiſloſophie og Theologie, efterat være bleven 
Doctor i diſſe Videnſtaber. Ved ſin gavnlige videnffar 
belige Virken vakte han den bayerſte Regjerings Ops 
merkſomhed paa ſig, og han var een af de fremmede 
Lærde, ſom den 1803 kaldte til Wuͤrzburg for af bevirke 
en nye kraftig Bevagelſe i Kunſter og Videnffaber i de 
baverTe Stater. Da Bayern 1805 aftraadde Wuͤrz— 
burg i Presburgerfreden, blev han forflyttet ſom prote— 
ſtantiſt Kreds-, Conſiſtorial-og Skoleraad til Bamberg 
i Mainkredſen, og derfra 1807, ſom Central-⸗, Skole⸗ 
og Studieraad til Muͤnchen. Her yttrede han ſine Ideer 
om Padagogiken i fit fortræffelige Skrift om Philan— 
thropismus og Humanismus. Diſſe bleve bragte i Ud— 
førelfe iden nye Skoleplan, ſom indførtes overalt i 
Kongeriget ved det almindelige Normativ af 1808 for 
at give Sprog” og Realftudierne en aldeles forædlet aan— 
delig og henfigtsmæsfig Retning. 

Viflheim, en mork, Fold Verden, ſom Alfader 
havde ſtabt før Jorden, og ſom efter Othin var de Ons 
deg (Feiges) Opholdsſted efter Døden. Her regjerede 
Gudinden Hel, Lokes Datter, hvis Rige ſtrakte fig over 
ni Verdener i det yderfte Nord, blandt hvilfe Niflheim 
laae yder. Midt i Niflheim var en Brønd Huergel⸗ 
mer, fuld af giftige Slanger, og af famme udfløde elleve 
Floder, hvorafden ene med Ildſtromme omgav de Ugu⸗— 
deliges Pinſelsſted. Niflheims Beboere plagedes af 
Kulde og fæle Uhyrer indtil Ragnarokr. 

Viger, ſom de Indfodte kalde Nijar, Joliba else 
ler Nil el Abid, er en ſtor Flod i det indre Afrika. Den 
løber fra Veſten mod Oſten, men man har ingen ſikker 
Efterretning, enten om dens Udſpring eller Udløb, 
hvorom Geographerne have fremfat adſtillige Sys 
pot lje fer. 

Vike kaldte Cjræferne den Gudinde, fom var Ros 
merne befjendt under Navnet Victoria. 

Niekel eller Nikelmetal falder man et Slags Halv 
metal, fom den ſvenſte Akademiker Kronſtadt førft opdas — + 
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gede i Aaret 1751og har befFrevet i Stockholmer / Aka⸗ 
demiets Afhandlinger. Imidlertid ſtylde vi Bergmanns 

Underſogelſer den nøiere Kundſtab om ſamme. Uagtet 
ei alt Slags Nikkel er af ſamme Beſtaffenhed, faa fan 
man dog i Almindelighed angive følgende Kjendetegn, 
Det er haardt, fEjøre, tær i Bruder, fiintfornet og 
glindfende, indeholder lidet Svovl, men endeel Arſenik, 
er ildfaft og ligefaa vanſkeligt at forkalke ſom at renfe 
for det dermed blandede Jern eg Kobolt; ved Forkalk— 
ning gaaer det over til en grøn Kalk og giver et rod— 
bruunt Glas, men et hyacinthfarvet, naar man fmelter 
den rene Nikels Kalk med Borax. Det renfede Nikel— 
metals fpecifife Vægt, fom giver en fuldkommen metals 
liſt Glands, er i Sammenligning med Vandet ſom 
9000 til 9333. Der gives to Slags Erts, ſom leves 
re Nikkelmetal, Kobernikkel og Nikkelokker. Det forſte, 
fom er hyppigſt og fædvanligt findes ved Glandskobolt, 
er uformet, ſtumpkantet, og har for det meſte en bleeg 
kobberrod Farve, viſer i Bruddet ligeſom Facetter, ſjeld⸗ 
nere Straaler og indeholder foruden Nikkel ogſaa Jern, 
Arſenik, Kobolt og Svovl. Da man har troet at Ordet 
Nikkel kom af den hellige Nicolaus, fan har man undere 
tiden falde Kobbernikkel cuprum Nicolai, Rimeligt 
kommer Navnet af det gamle tydffe Nickel, der betyder 
uægte, og man gandfÉe paſſende dermed funde betegne de 
uægte Kobberlag. Nikkelokker ſaavelſom Kobbernikkel 
findes ved Nikkelen i adffillige af Tydfflands Bjerge. 
Den findes fædvanligt ſom Overtrek ved andre Metals 
ler, ev maver, æblegrøn, fan gnides i Stykker og 

farver af. 

VNilen, , en (tor Flod i Afrika, kommer fra Abys⸗ 
finien, gjennemftrømmer Nubien og Wgypten, i hvils 
fet Land den neden for Cairo, hvor den er omtrent 2000 
Fod bred, deler fig i to Hovedarme, Hvorfra igjen gaag 
adffillige andre, af hviife de yderfte mod Oſten og Vers 
ſten give den nedre Deel af Ægypten Skikkelſe af et Dels 
ta, hvilket Navn Landet og havde i ældre Tider (fee 

Art, Delta). I Oldtiden talte man fywv Mundinger, 
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igjennem hvilfe Nilen lob ud i det middellandſke Hav, 
men af hvilfe nu de flefte eve tilſtoppede. At opdage og 
beſtemme Nilens Kilder har alerede fra de ældfte Tider 
hort til Reiſebeſtrivernes og Geographernes vanfÉeliafte 
Opgaver. JI den nyeſte Tid har Skotlanderen Bruce 
paaftaaet, virkeligt at have feet Nilens Kilder i Novem— 
ber 1770 i Provindſen Gojam i Abysſinien, et Soregis FF 
vende, der dag er levende miodfagt af Andre. Sædvans 
ligt antager man deg, at den udfpringer i Abysſiniens 
Bjerge i Agowernes Land, Skibsfarten paa Nilen afs 
brydes: ved Asſieut i Hvre-Wagypten ved Cataracter 
(Vandfald), af hvis Hside de Gamle dog gave en overs AE 
dreven Beſtriveſſe. Hvad der gjør Nilen merkverdig 
fremfor de fleſte andre Floder i Verden og ſerdeles velgigs 
rende for Waypten, er dens aarlige Overfvammelfe, 
hvorved Landet frugtbargjøreg, Denne Frugtbarhed 
maa vel mindre. tilſtrives Nilens Dynd*), ſom Nogle 
have meent, end Bevandingen ſelv. Fra den.18de eller 
z9de Juni begynder Vandet lidt efter lidt af ftige, naaer . 
ſin førfte gide i Sept. og falder derpaa ,i ligefaa lang 
Tid fom det ſteeg Alerede i den fjernefte Oldtid blev 
Vandet ved Canalen mére jevnt fordeelt, eg man havde 

paa adffillige Steder Nilmaalere, ved hvilke man paa det 
ngiagtiafte iagttog Flodens Stigen og Falden. Aarfaz 
gen ril denne periodiſte Overfrømmelfe føgte man alerede 
i Oldtiden'i den i Abysſinien fra Marts til Sept, falden— 
de Regn og de paa ſamme Tid blæfende Vinde. Bilens 
Vand, der medens der ſtiger, viſer forſtjellige Farver, 
er vel dyndet, men født og behageligt t Smagen. — 
Formedelſt den regelmesſige Overfvømmelfe kunde Nilen 
i det gamle Ægypten bliveen Tid» eller Calenderbeſtem⸗ 

melſe, og de, ſom holde de fiefte æavptiffe Guddomme 
for perſonificerte Tid- eller Calenderbeſtemmelſer, lade den 
derfor eg fpille en Rolle i den egyptiſte Mythologie. 

Vimbus kalder man den Straalekrands, eller den 

+) Nogle have tilſkrevet Nildyndets Gammenhoben 
hele Bedre s Ægyptens, ja maaſtee hele Landets 
Oprindelſe. i 

* 
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Glands, hvormed man i Oldtiden foreftillede Hovederne 
af viffe Guddomme, Konger og Keiſere, og i Chri— 
ſtendommens Tid Chriſtus's og Helgenes Hoveder. 
Mange forklare denne Skik deraf, ar Nimbus oprindeli— 
gen hos Romerne har betydet et Stiernebind, hvormed 
Romerinderne undertiden Øjulte en alt for hoi Pande, 
at man derfor videre har brugt det oin den lille Bedak; 
ning, hvormed man deffyttede Hovederne paa Gudernes 
Billedſtotter imod Smuds og Ureenhed, og at man ved 
denne Hovedbedekning i Forſtningen blot til Stads bar 
anbragt Straaler, Gvoraf der tilſidſt er bleven en virke⸗ 
lig Straalekrande. Men af mange Myther, hvori 
gudindviede Born foreftilles i Vuggen med et ſaadant 
Skin, er der Sandfynliat, art Ideen om Nimbus ſeyl— 
deg en gammel orientalſt Symbolik, hvis oprindelige 
Betydning. er tabt for os, fin Oprindelſe. 

Vimes eller Nismes er Hovedftaden i Departemen⸗ 
tet Gard i det forrige Nedre» Languedoc, Staden fejv 

er uanſeelig med ſtjeve Gader, men Forſtaderne have 
meget fEjønne Bygninger og Anlæg. Mimes hav i lang 
Tid været en betydelig Hande sſtad. Man har beregner, 
at hev tit i eet Aar ev omfat Varer for 27 Mill. Franker. 
Huſenes Antal er 4500 og Indbyggernes 40000, hvors 
iblandt en betydelig Menade Calviniſter. J antiqua— 
riſt Henſigt er Nimes markvardig, fordi der i Nerheden 
af Staden findes Levninger af det bedſt vedligeholdte Am— 
phitheater (Amphitheatrum Nemausense), Jean 
Micot, der fom franſt Geſandt 1559 fendte den førfte 
Tobak fra Portugal ti Frankerig, (hvoraf Tobakken 
endnu kaldes herba Nicotiana) var føde i Nimes faas 
velfom den berømte geiftlige Taler Saurin oa den for— 
tjente Lærde Samuel Petitus, der fornemmeligt har 
giort fig berømt ved fit Verk de legibus Atticis. En 
Hovedhandel for Staden er den med de omkring Staden 
deels vildvorende, deels dyrfede Værter, hvoraf Sæden, 
Blomſterne og Bladene famt de tørrede Rødder ſendes 
vidt omkring. Clima og Jordbund lade diffe Vegerabis 

lier hev naae den hoieſte Grad af Godhed. 
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Vimrod, ſom efter den moſaiſke Beretning levede 
ved 2000 Aar for Chr. holdes almindeligt for den forſte 
Regent og Erobrer, der iſtedet for den patriarchalſte Uaf—⸗ 
hengighed hos de eldſte Nomadeſtammer, har indført 
Monardiet. Han byggede Babylon og ſtiftede Riget 
af famme Navn, hvilket fiden forøgedes ved Erobringen 
af Stæderne (de befæftede Horder) Erech fiden Edeſſa, 
Accad fiden Niſibis og Chalne ſenere Ctefiphon i Meſo— 
potamien. Herder falder ham Formand for den babys 
loniſte Taarnbygning, og ſeer i den Omſtendighed, at 
[jan var en vældig Sæger, fun en billedlig Henpegen 
paa Tyranniet, hvorved han lokkede de vilde omvanfens 
de Nomader ſammen og underfaftede fig dem ved Lift og 
Magt. Nimrod betyder i den haldæifæe og arabiffe Dia: 
lect en Oprører; den ſammenlignende Mythologie fan 
derfor vel have Ret, naar den i ham troer at opdage 
Morkets Kiempe (han var en Efterkommer af Cham, de 
Sortes Stamfader) og Perſonification af en fongelig 
Magts Oprindelſe blandt Menneſkene, der havde fat fig 
op mod den guddommelige, Lyfet, og vover at ville ind— 
tage Guds Stad paa Jorden, og holder ham for 
den ſamme ſom Chaldæernes Bel og den mediſt-perſiſte 
Katumarat. 

Vimwegen, Nimmegen, paa Franſt Nimégue, 
en Stad i Kongeriget Nederlandene, i Provindſen Gel— 
dern ved Floden Waal, har 12 til 13000 Indbyggere. 
Det ev en gammel, temmelig befæftet og vidtløftigt byg; 
get Stad, fom er bleven mærfværdig i den "nyere His 
ſtorie, fornemmeligt af den i Aarene 1678 og 1679 
der fluttede $red. Staden driver nogen Handel, fors 
nemmeligt med det i Nærheden liggende Cleve; ifær er 
deti Nimwegen bryggede Øl, Mol kaldet meget indbrin— 
gende, Markvaerdig her er den gamle Borg Falfenhof, 
der var Nefidenfen for Nimwegens gamle Borggrever. 
Fordum var Nimwegen Hollands anden Handelsſtad 
næft Amſterdam. 

Vinus. Da de i Begyndelſen af forrige Aar— 
hundrede af adſtillige Medlemmer af Académie des 
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inscriptions et des belles-lettres førft til Droftelſe 
bragte Underføgelfe i den eldſte asſyriſk babyloniſke Hiſto⸗ 
rie, ci forte til noget ſikkert Reſultat, faa fan man ef ans 

føre andet om Ninus end de bekjendte Sagn, uden at indse 
lade fig i vidtløftig Beretning, der ftedfe vil blive uvis. 

Efter Sagnet var Ninus een af Asſyriens ældfte Konger, 
en Cfterfølger af Belus og een af Aſiens ftørfte Erobrere. 
Han udvidede det asſyriſte Rige indtil Grendſerne af In— 
dien til Nilen og Tanaig. Han ægtede Semiramié, Stats 
holderen Menons Gemalinde, da hun ved Beleiringen 
af Staden Bactra havde givet ham et Raad, hvorved 
han han kom i Befiddelfe af famme. Han opbyggede 
Ninive eller Ninus, det afjyriffe Riges Hovedſtad. Han 
blev efterfulgt af fin Gemalinde Semiramis, fom endog 
troes at at have ryddet ham. af Veien. Deres Søn var 
Ninyas. Det affvrife Riges Stiftelſe ſattes til omtrent 
2000 Aar før Chriſtus. 

Viobe en Datter af Tøntalus og Dione, var Am— 
phions Gemalinde, hvilfen i Falledsſtab med Zethus 
beherſkede det af dem opbyggede Theben. Hun bavde 
(efter den ſedvanlige Beretning) fyv Sønner og fyv Dot⸗ 
tre, og forglemte fig i Stoltheden over fin opblomſtrende 
Familie faa meget, at hun ophoiede fig over Larona, der 
fun var Moder til to Børn, Apollo og Diana, og, til 
Straf for denne Overmod, maatte fee fine Børn henſee— 
ne for Apollos og Dianas Pile. Smerte og Fortvivlel— 
fe forvandlede den ulykkelige Moder efter lang Omflakken 
tilen Steen, fom man fiden vifte frem i Sipylus, hens 
des Faders Rige. Ogſaa Amphion og Zethus faldt, da 
de forbittrede trængte ind i Apollos Helligdom, gjennems 
borede af Gudens Pile. — Dette er den fædvanlige Be⸗ 
retning om Niobes Skjebne, i hvis Biomſtandigheber 
Digterne, der ligefaa ofte ſom Kunſtnerne have gjort 

denne Hiftorie til Gjenſtand for deres Fremftillinger mes 
get hyppigen afvige. Hovedgrunden til Fabelen felv fys 
ne$ at ligge i hiin gamle Sprogbrug, at man ſagde om 
unge Menneffer, der døde en pludfelig Død, at Apollos 
eller Dianas Piil havde truffet dem, ligeſom Forſtenelſe 
næften i alle Sprog er det fædvanlige Billede paa den 
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hoieſte Grad af bedovende Fortvivlelſe. Cen af Oldti—⸗ 

dene ſtjonneſte Kunſtfremſtillinger har vedligeholdt fig i 
den ſaakaldte Niobes Bruppe ſom er færffildt beſtreven 

af Angelo Fabroni (Florents 1779) og tilbørligen bes 
dømt i Winkelmanns Gefdidte der Kunſt (B. 1 5. 
143). De, denne Gruppe dannende, Statuer bleve i 
Aaret 1583-0pgravne ved porta laterenensis i Rom, 
fjøbre af Cardinal Ferbinand de Medici, og af Storhertug 

Leopold af Tofcana opftillede i Rotunda la Tribuna i Flos 
rents 1770, Siden ere de bragte til Paris, hvorfra de 
dog igjen eve tilbageſendte. 

Tiord, faldet den vige, var, efter een Beretning 
fEabt af Buderne i Vanaheim og blev tilligemed hans 
Søn Freyr af Vanerne given Othin til Gidſel for 
Mimer og Heiner, Andre berette aft han var Othins 
Sonneſon. Othin tog ham med til Norden blandt 
Aſerne, fatte ham blandt de tolv Hofgoder eller øverfte 
Dommere og Offerpræfter of gav ham Noatun til Ops 
holdsſted. Han fulgte Othin i Regjeringen over Endeel 
af Sverrig famt i Overpreſtedommet. Han overlevede 
de andre Guder og fod ſig ligeſom Othin ſtikke med Spyd 
for at komme til Valhalla De Svenſte begravede ham 
med ſtor Hoitidelighed og dyrkede ham fom en Gud. 
Man tillagde ham Herredommet over Rigdom, Vind, 
Hav, Ild og Frugtbarhed og man paakaldte ham for en 
lykkelig Skibsfart, Jagt og Fiſkerie. Niord var gift 
med Skada, en Datter af Kjempen Thiaſſe, hvorfor 
hun holdt meeft af at opholde fig i Bjergene, Jetter— 

nes fædvanlige Bolig, hvorimod Niord helft boede ved 
Havet. Den Uenighed, fom herover opkom imellem 
dem, afgjordes ſaaledes, at de fulde opholde fig ni 
Mætter paa Bjergene og 3 ved Havet paa Noatun; 
men denne Overeenskomſt blev-ei læge overholdt. Ni— 
ord klagede en Sang over, at han ei kunde fove mel 
lem Bjergene for Ulvenes Tuden, og Skada flagede 
over, at hun ei kunde fove paa Noatun for Sofuglenes 
Skrig. "Hun forlod ham tilfidft og giftede fig med 
Othin. Niord havde avlet med hende en, Søn,” Freyr, 
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og en Datter Freya. Bet Ragnarokr ſtulde Niotd foms ” 
me tilbage til Vanerne, 

Nipon fee Japan. 

Viſſer er Navnet paa et Slag overnaturlige 
Smaavæfener, ſom Folkeovertroen antager ar kunne 
bringe Held og Rigdomme til der Sted, de opholde fig. 
Man bar derfor ſogt at fFaffe fig deres Gunſt ved ar færs 
fe Spiſer for dem, ſom man indbildte fig at de godt 
funne lide f. Er, Sodgrod. Deite Slags Overtroe fors 
fvinder imidlertid ſtedſe mere. 

Vivellere er at udmaale, hvoledes Hoiden af Vans 
dets Overflade paa ef vift Punkt, forholder fig til fame 
mes Hoide paa et andet Punkt, eller underſoge, hvor 
meget Vandet paa et Punkt ev længere borte fra Jordens 
Centrum end paa.et andet. Da Vandets Fald beroer 
paa denne Beſtemmelſe, ſeer man let, af hvor ſtor Vig— 
tighed Mivelleren er ved Bjergvarker, Bandmeøller og als 
le andre Anlæg, ved hvilke Vandets Fald kommer i Be— 
tragtning. De til denne Udmaaling cvfundne Redfas 
ber kalder man Vandvagter eller Jivellerevægter, ſom 
forfærdiges paa forſt jellig Maade. — I en afledet Der 
fydning forftaaer man og ved Niveau eller Vatterpas, 
det Inſtrument, fra hvis Midte en Blykugle hanger ned, 
og hvoraf Muurfolk og Tømmermænd betjene fig for at 
tage Horifontallinien og fee, om Stenene og Tommeret 
ligge i lige Retning. 

Vivernois (Louis Jules Moaneini, Hertug af), 
franſt Statsminiſter, Medlem af de ſtjonne VitenfFas, 
bers Akademie i Paris, blev fadt der den 16de Dec. 
1716. San varen Sonneſon af hiin Hertug af Nevers, 
der'er bleven faa berømt ved fin Aand, fin Lyſt til Poe⸗ 
fie og fine uretfærdige Domme over Racine.” Efterat 
den unge Hertug af Nivernois en tidlang havde været 
Militær, gif han til den diplomatiffe Bane, og var 
franſt Geſandt i Rom, i Berlin, hvor Frederik 2den ag: 

… tede ham, og i London, hvor han underhandlede Fre⸗ 
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den 1753, der, ſom befjendt, faldt langt fordeelagtigere 
ud for Krankerig end man havde funnet vente. Paa 
diſſ⸗ Poſter vifte han alle en fuldkommtn Diplomatikers 
Egenſkaber. Da han war kommen tilbage til Paris, ſys⸗ 
ſelſatte han ſig blot med Videnſtkaberne. Hans mangfols 
dige literaire Arbeider i de ſtjonne Videnſtabers Fag ere 
Beviis paa hans Aands Lethed og Mangeſidighed, imidlere 
tid udmerkede han fig dog meeſt i Fabelen og poésies fugi- 
iives, hvori han undertiden nærmede fig Boltaires Gra— 
ticog de la Mottes esprit. J SÉræfperioden under 
Stohespierre blev Nivernois, uagtet fin hoie Alder heftet 
og blev i Fengſel til den ode Thermidor i Aaret 1796. 
Fan døde i Paris i fit 7ade Mar. Efterat hans Varker 
alerede 1796 vare udfomne i $ Bind, udgav Francoié 
de Neufchateau endnu to Bind Oeuvres posthumes, 
ſom indeholde forffjellige Greve, Memoirer og Théåtre 
de société, ' 

isse, Hovedſtaden i Provindſen (Grevſkabet) af 
ſamme Navn, t Kongen af Sardiniens Lande, ligger et 
langt fra Pagliones Udløb i det middellandſte Hav. 
Staden indeholder 138000 Indbyggere og inddeles i den 
gamle og nye Stad, hvoraf den. fidfte er fanget ſtjonnere 
end den forſte, ſom har krumme, ſtidne Gader, gamle, 
morke og ſletbyggedeHuſe. Denne Stad og den omligs 

gende Egn er meeſt befjendt, deels af den overerordent⸗ 

ligt rene og funde Luft, deels af det udmarket milde Clis 

ma, felv midt om Vinteren; dette. fEyldes' de nordlige 
Bjerge, der hænge ſammen med Alperne og beſtytte Lan—⸗ 
det mod ültramontanſte Storme. Derfor er Nizza et 
Yadlingsopholdsſted for alle dem, der behøve at indaan⸗ 
ve regn Luft, i hvilken Henſeende fun Montpellier er den 
lig, og for alle dem, der ville beſkyttes mod en nordlig 

, Binter. Luften er her faa reen aft man, wed godt 
Weir £an fee Bjergene paa Corfifa. Man finder her 
Sobade og Ruinerne af et romerſt Amphitheater. Sta— 
ben driver en ci ubetydelig Handel fornemmelig med - 
raae og ſpunden Silke, Viin, Olie og Blomſter, der 
om Vinteren ſendes herfra til Paris, ja endog til Lons 
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don. Nizza er og markvardig ſom den berømte Maler 
Carl Vanloos Fodſelsſted. 

VNizzami Ghedid (Niſami Dſcheddid), kaldes 
paa tyrkiſt den i Conftantinopel oprettede Commieſton 
for den nye 2: europæiffe Militerorganiſation; men 
overhovedet betegnes ved dette Udtryk det nye Syſtem, 
hvorefter den tyrkiſte Srigsmagt fFulde erholde den næs 
værende europæiffe Militærforfarning eller i det mindſte 
nærme fig ſamme. De paa denne Maade nyt oprectede 

Troppecorps hede Seymenner. Selim 3die begyndte 
diffe Reformer, da det ei undgik hans rigtige Blik, hvor 
meget hang Janitſcharer ved deres Mangel paa Diſcip⸗ 
lin fode tilbage for enhver europeiſt Her. Men Jas 
nitſcharerne, der opbragtes over den dem paalagde Tvang, 
afſatte Selim 3die og ophoiede hans Sted Muſtapha 
den 4de paa Thronen. Denne ſtyrtedes af den energiſte 
Muſtapha Beiractar, der, ſom Storvezir hos Mah⸗ 
mud 2den, eftertrykkeligt fortſatte de af Selim begynd— 
te Reformer ved Hæren. Men ogſaa han maatte bukke 
under for Janitſcharernes Forbittrelfe, og fiden har der 
gi været mere talt om Nizzami Ghedid. 

VNoah var den ſidſte af Patriarcherne af den ſeth⸗ 
ffe Stamme før Syndfloden, hvem Gud, for hans 
Fromheds Skyld, beftemse til Stamfader for en nye 
Menneſkeſlegt, da den førft ſkabte formedelft dens Syn⸗ 
der omfom i Vandfloden. Paa et Skib, fom han hav. 
de bygget efter Guds Anviisning, reddede han fig og fin 
Familie, ſamt viſſe Par af rene og urene Dyr, der oms 
gave ham og landede, efterat Vandet igjen var løbet 
bort, paa Bjerget Ararat i Armenien, hvor han bragte 
Gud et Takoffer øg,i Regnbuen faae er Tegn, at en faas 
dan Syndflod ei fEulde indtræffe mere. Det af ham fors 
fyndte guddommelige Bud, ei at udgyde Menneſkeblod, 
og ei at ſpiſe ſlagtede Dyr raae i deres Blod, gjorde tillis 
gemed Ager: og Viinavlen, fom han drev, den forſte Be⸗ 
gyndelfe til Civiliſation. Men at der endnu efter Synds 
floden gaves menneſkelige Svagheder og Synder maatte 
Noah felv erfare, Da han engang efter at have drukket 
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for megen Viin, fov i fin Hytte og lage blottet, fane 
hans San Ham (Cham) Faderen og fpottede over ham 
for ſine eldre Brødre Sem og Japhet. Men diffe toge 
et Klæde, lagde det paa deres Skuldre pg kaſtede det bag⸗ 
lends med frarendt Anſigt over deres Fader for at jule 
hans Nogenhed. Denne ømind zolelſe blev et ubelonnet. 
Da Noah vaagnede oe fik at vide hvad der var fÉcet, gav 
ham dem fin Velſignelſe, men Cham og hans Søn Ca⸗ 
naan den Forbandelſe, at være de to ældre Brødres Tjen 
nere, en Straf, der ifæv ſynes anføre til Beviis for de 
ſemitiſte Iſraeliters Ret til Beſiddelſen af Cangan. 
Noahs Efterkommere befolkede Aſen; Semiterne bleve 
Herſkere i denne Verdensdeel, Japhetiterne udbredede 
fig i Europa, men abſtillige chamitiſte Folkeſlag maatte, 
fortrængte af Semiterne, efter blodige Krige, vende fig 
til Afrika, hvorfor de Sorte anſees for Chams Efterkom⸗ 
mere, Dette hebraiſte Sagn om Syndfloden og Noahs 
Redning finder Bekräaftelſe i Ligheden af flere Omftæne 
digheder i lignende Myther hos andre afiatiffe Folk. 
Den chaldsiſke Xeiſothros, den indiſte Prithu eller 
Man⸗Sotti-Wrata, den i den aftatiffe og greſte Mys. 
theverden herſtende Dionyſus eller Bacchus er hiin He—⸗— 

bræernes Noah, Taarernes og Vinens Sud. Stof— 
fet i Noahs Hiſtorie har Bodmer behandlet epiſt 
i fin Noachide, uden derved af give det nye Intereffe. 

Noailles er cen af de beromteſte og ældfte adelige 
Familier i Frankerig, hvis Stammeſlot ligget ved Vris 

ves la Gaillarde i Limoufin. Antoine de Noailles, 
følt 1504, bød 1562, gjorde fit Fædrensland udmerke⸗ 
de Tjenefter, ſaavel i Feldten fom i Cabinettet ſom Dip⸗ 

lomatiker. Som Geſandt i England maglede han den 
WVaabenſtilſtand, der ſluttedes i Vaucelles mellem Hen— 

rik 2den af Frankerig og Philip 2den af Spanien. Ends 

Hu mere udmærfet ſom Diplomatiker var hans Broder 
Frangois ve Noailles, ſom døde i Bayonne 1535 i 
en Alder af 66 Aar. Han var Geſandt i England, 

Rom, Venedig og Conftantinopel. Henrik 3die og Car 
tharina af Medici brugte ham ſom Raadgiver i de meeſt 

indviflede Anliggender,  Unne Jules de Noailles 
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(16501 1708) udmarkede fig ſom General. Det var 
ham, fom vandt Slaget ved Ther den 27de Mai 1694, 
Gang Søn Adrian Maurice Hertug af Moailles, 
født :678, udmærfede fig ligeledes paa den inilitaire 

Lobebane. De hecydeligſte Tj⸗neſter gjorde han i Cata— 
lonien i-den ſpanſke Succeſſionskrig. Han giftede fig 
med Mademoiſelle d'Aubigné é Niece af Mad. Mainte⸗ 
non. Den høje, Yndeſt, ſom fan paa denne Maade 
nagede ved Hoffet, var langs fra at forlede ham til noget 
falſt Skridt. Ved der meeft glimrende "Hof var Noails 
leg en elſkverdig Philoſoph, General og Statsmande 
Under» Regenten, der gjorde digefaa meget af ham, ſom 
Ludvig 14de, paadrog den Standhaftighed, hvormed, 
Gan modfatte fig: Cardinal Dubois's Fordringer, i det 
ftore Reguſkabsraad at have Sæde foran Hertugerne og 
Pairerne, hans Landflygtighed 1721, hvilken vas 

rede til Dubois's Død (i Ang. 1723). Som Prafident 
i Finanéconfeilet udviflede han megen Virkſomhed, og 

" foranledigede blandt andet biin berømte Commiéfion, der 
holdt Ret over dem, ſom vaa en uretmasſig Maade havs 
de beriget fig ved de kongelige Finanſer. Mindre Lykke 
havde han fom General i den oſterrigſte Succeſſionskrig, 
fornemmeligt i Slager ved Dettingen. Syvaarekrigen 
tillod hans Alder ham et af deeltage i. Han døde i Pas 
rig den 22de Juni 1766. Millot, fom i Aaret 1777 
udgav fine Memoirer, i fer Bind, taler om ham med 
megen Berommelſe. Mindre fmigrende er der Skil⸗ 
derie, den ſtrenge Duclos har udfaftet om ham. — 
Louis, Vicomte de Noailles, kaſtede fig med ſtor 
Iver ind i Revolutionen. Det var ham, ſom Natten 
til den 21de Aus. 1789 foreflog Adelen og Geiſtligheden 

| at frafige fig deres Privilegier, og ſom ſiden udmarkede 
| fig ved en Mængde Forflag, der bevife hang Kjerlighed 

til den nye Tingenes Orden. J Aaret 1792 emigrerede 
han, men vendte fenere tilbage til Frankerig og fulgte 
fom Brigadegeneral Erpeditionen til St. Domingo, ved” 
hvilken han faldt i en lille Sofegtning med Englænderne 

|" 18093. — Louis Antoine de Noailles, Broder til 

den før omtalte Jules, født den 27de Mai 1651, 
traadde ind i den geiftlige Stand, J Aaret 1695 blev 
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ban for hans Fortjenefters Skyld Erkebiſkop af Paris. 
Det Bifald, han gav Water Quesnels berømte Ré— 
Hexions morales indviklede hanri Strid med Jeſuiter— 
ne. Hadet tiltog endnu mere, da han i Aaret 1700 
blev Cardinal. Den befjendte Parter, Le Tellier, ſom 
i Aaret 1713 havde foranlediget Bullen Unigenitus, bes 
nyttede fig af fin Indflydelſe fom Kongens Skriftefader, 
til at fjerne Cardinal de Noailles fra Hoffet. Hertugen 
af Orleans gjengav, ſom Regent eftet Ludvig 14des 
Dod, Cardinalen hans Anſeelſe, hvilfen han beholdt til 
fin Dod 1729. Han udmoäerkede fig overordentligt ved 
Strenghed i Sæder og Mildhed i Characteer, ved fine 
theologiſte Kundſkaber og fin Velgjorenhed mod de Fattis 
ge, og var uftridigt een af de vævrdigfte Prælater, den 
gallicanſte Kirke har at spvife. 

Voder kalder man i Muſiken Tonernes Tegn. J 
Oldtiden betjente man fig alerede hertil af viſſe Bogſtaver 
i Alphabetet. Hjebræerne ſtulle, ſom Nogle paaftaae,. 
ligeſom endnu Nygrakerne, have betjent fig af Accenterne 
fom Tonetegn. aar nogle Mænd i Oldtiden f. Cr, 
Pythagoras eller Terpander, nævnes ſom Opfindere af 
Moderne, faa fan man maafÉee, tilffrive dette den i de 
gamle Kunſters Hiftorie faa ſedvanlige Vildfarelfe, at 
man anſaae den for førfte Opfinder, der førf bragte en 
Opfindelſe fra er Land til et andet, eller forbedrede den, 
eller drog den ud af der Morke, hvori Kunfterne i Førfts 
ningen fortplantede fig i viſſe Familier. Da Graäkerne 
valgte andre Tegn for Vocalmuſikens Toner end for Sne 
ſtrumentalmuſikens, og, da de endnu ei vare fomne paa 
den Idee, at betjene fig af Octaver, for ved den beſtemte 
Nogel at betegne en Mængde af de meeſt forſkſelligartede 
Toner pan en analog Maade; faa indfeer man let, at de 
behøvede en uendelig Mængde Moder. Og virkeligt bes 

løb ſammes Antal fig til 990, hvoraf den ene Halvpart 

var beſtemt for Vocal⸗ den anden for Inſtrumentalmuſi— 
fen. Man kan fpørge, hvorledes det var muligt med det 
vinge Antal Boaſtaver i Alphabetet at kunne betegne et 
faadant Antal Toner. Men man bevirkede dette derved, 

at man gav Bogſtaverne en forfEjellig Stilling og Form, 

r (4 
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foreftillede dem ſnart liggende, ſnart ftaaende, ſnart 
omvendte ꝛc. Saaledes tjente alene Z ved forffjellig 
Srilling og Form til at betegne fyv forſtjellige Toner. 
Man tog ogſaa Accenterne til Hſelp, da man deels brug— 
te dem alene ſom oder, deels ved at føje dem til Bog—⸗ 
ſtaverne dannede nye Noder. Var en Sang beftemt til 
at fynges med Accompagnement af JnftvumentalmufiÉ, 
faa ffode forſt Moderne for Vocalmuſiken, derpaa Ros 
derne for Inſtrumentalmuſiken og derpaa førft Tertens 
Da Stabelſerne i det græffe Sprog for Størftedelen bes 
roe paa en faft beſtemt naturlig Quantitet (Gjelden med 
Henſyn til Tid), faa behøvede de graſke Noder ikke ſtedſe 
åt beſtemme Tonens Varighed, ſom alerede var given 
ved Stavelſens Korthed eller Længde, og de kunde dere 
for i Almindelighed indſtrenke dem til åt betegne Tonens 
Hoide, Dybde og Natur, Ved de Stavelſer, der våre 
ancipites (lange og korte), og hvis Brug i ethvert Tilz 

falde den med Metrums og Rhythmikens Love mindre 
bekſendte Muſikus havde kunnet misforſtaae, betjente 

man fig ſedvanligt af A for at betegne den lange og af B 
for at betegne den forte Brug af Stavelſen. De femten 
Hovedtoner i det græffe Toneſyſtem (der ſtrakte fig fra 

vort ſtore A til det indſtregede lille a), bleve førft af Gre— 
gor iſte ved Slutningen af det 6te Aarhundred reduceres 
de til fyv og betegnede med de ſyv førfte Bogſtaver i det 

latinſte Alphabet, faa af Uncialbogftaverne brugtes for 
den førfte Stemme, de fmaae Bogſtaver for den overflaas 
ende Stemme dg de dobbelte Bogſtaver for den dobbelt 
Dverflanende Stemme. Dette vel. fimpeltgjorde , dog 
endnu meget ufuldkomne Nodeſyſtem, vedvarede indtil 
Aretin (Guido fra Arezzo, det gamle Aretium i Ctruvis 
en), en Benedictinerabbed, i Aaret 1022 fom paa den 
Idee, iftedet for Bogſtaver, at betjene fig af Punkter 
med fem Linier, mellem og paa hvilfe han fatte Punkter⸗ 
ne. Bogſtaverne, hvoraf man forhen havde betjent fig 
iftedet for Noder, bleve nu Nøgler, claves. Da imids 
levtid de nyopfundne Liniepunkter ei betegnede Forfjels 

| ligheden i Tonernes Vedvaren, faa var den Opfindelfe 
|” endnu tilbage, ved en færdeles Form gfaa at tillægge 

* 
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Dem denne Betydning. Denne Opfindelſe tilſlzage Nog⸗ 

"fe en Tydffer fra Cåln ved Navn Franco, ſom levede 
mod Slutningen af det 11te Aarhundred. Andre tile 
ſtrive ſamme, eller i det mindſte dens Forbedring, Jos 
han de Murs (Jean de Moeurs eller Meurse), ſom imel⸗ 
lem Aarene 1330 fil 1350 ſkal have begyndt at for⸗ 
vandle de. fimple Punkter i fmaae Quadrater, bvilfe 
fnart vare forte, ſnart iffe forte, fnart Havde Streger, 
ſnart ingen og undertiden vare forfynede med krumme 
Streger, hvorved endnu Nodernes Forlengelſe og Fors 

kortelſe udtrykkes. Diminutié eller een Nodes Fors 

mindſtelſe eller Sonderlemmelſe i flere Noder af ringere 
Værd (f. Er. naar en Fjerdedeel defeg i to Ottendedele 
eller fire Sertendele) og Brugen af lobende Noder er 
førft opfunden af Jean Mouton, Capelmeſter hos Kong 
Grants den Ifte i Frankerig i det 10de Aarhundred. 

Nodeſeetter. Da der gives Muſici, fom i viſſe 
Begeiſtrings Hieblikke ofte phantafere heldigere paa 
Piand, end de ere iftand til at componere med Henſigt 
og Bevidſthed, faa ønffede man alerede for længe fiden 
at fee en Maffine opfunden, der, bragt i Forbindelfe 
med et Fortepiano, fatte Kunſtnerent Phantaſier i 
Moder og holde dem faſt. Den førfie Idee til ert faar 
dant Inſtrument meddeeltes Verden i det londonſke 
Videnſkaibers Akademies philosophical transacdtions 

(philoſophiſte Forhandlinger) for Aaret 1747 (Ro. 
433) ſom Opfindelfe af en engelſt Geiſtlig ved Navn 
Creed, dog uden at den nærmere Angivelfe af Ideens 
Udføreligbed tilſtrekkeligen beviſtes. Ved Aaret 1745 
fom Hr. Unger, dengang Landſyndikus og Borgemeſter 
i Eimbeck, ſiden braunfdmweig luͤneburgſt Hofraad og 
forſte Geheimeſekreteer, uden at kjende noget til Creeds 
Afhandling, paa ſamme Idee, og hans Forſlag til 
ſammes Udførelfe billigedes 1752 af det berlinſte Vis - 
denſkabers Akademie, men bekjendtgſordes ikke. Hr. 
Sulzer Medlem af dette Akademie, foranledigede 
ved en fuldſtendig Meddelelſe af denne Unzers Idee, af 
Mechanikus Hohlfeld, en Sachſer, Efodt i Hennersdorf 
1711, dod 1771) ſtrax lagde Haanden paa Udforel⸗ 

—— —— —— — 

—— 
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fon. J nouveaux mémoires de FPacadémie roya- 
le des scieces et des belles lettres å Berlin for 
Aaret 1771 findes en fuldftændig og smed to Kobber— 
tavler forſynet Befkrivelfe af Hohlfelds Maffine ved 
Sulzer. Unger udgav ogfaa 1774 en Beſtrwelſe over 
en Nodeſatter, faaledes ſom den, efter hans Idee, ſtul⸗ 
de indrettes, dog uden ar dette Forflag ev udført af nos 
gen Kunſtner. æren hohlfeldſte Maſtine indeholder tø 
Cylindere; om den ene af diffe ev det med Nodelinien 
beÆrevne Papiir ruller, hvilket under Spillet løfer fig 
fra Rullen ved et Maffinerie, betegnes ved de anbrag⸗ 
te fmaae Blyſtifter med Tonerne, ſom Fortepianoet ans 
giver, og ſaaledes beſtrevet rulles op paa den anden Cylin— 
der ved Hjelp af Maffinen. Videnabernes Akademie 
hav ved Kjøb faaet denne hohlfeldſte Maſtine. Dog 
er dette Inſtrument ef efterlignet ellev benyttet af mans 
ge Kunſtnere. 

VNodetryk, VNodeſtik. Man maa ſtjelne to Pee 
rioder i Nodetrykkeriets Hiſtorie; den førfte, i hvilken 
man betjente fig af hele Blade, og den anden, i hvile 
ken man fatte Moderne paa famme Maade fom Bøger 
1 med bevægelige Lettrer. J den førfte Tid betjente man 

fig dertil af Tretavler. De ældfte, ſandſynligt med ſaa⸗ 
danne Tavler trykte Boder, fon man fjender, ere fra 

" 1453. Herpaa fulgte Nodeſtik og Nodetryk med Kobe 
berplader og Tinplader, hvilke fidfte førft bleve alminde— 

| lige i Midten af forrige Aarhundred. — Hvad denne 
Kuunſts anden Periode angaaer, faa er man uvis om Op⸗ 
finderen af de førfte ſtobte Muſiknoder. Sadvanligt ans 
tåger man fom Opfinder Jacob Sanlecque (født i Caulen 

i Picardiet 1553) en berømt Skriftſtober i Paris, ſom 
døde der 1648. Den Kunft, at trykke med flige Poder, 

blev imidlertid meget ufuldfommen, faa at man ſadvan⸗ 
ligt hellere betjente fig af den Methude at flaae Moder 
med Tinplader og træffe dem af med en Kobberpreſſe, 

indtil den berømte Breickopf i Leipzig, bragte den Kunſt, 
| at betjene fig af Noder ſom Bogtrykkertyper, til en ſaadan 
Fuldkommenhed, at han i Grunden ——— for den 

2 
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forſte Opfinder af ſamme. Fra hine Tider, da Node⸗ 

tryk med Tretavler endnu ef var ret i Gang, finder man 

trykte Bøger, hvor Noderne, deri findes, ſynes at være. 
ſtrevne med en Pen. —* 

Noetianer fre Secter. | 

Vollet (Jean Antoine), en Geiftlig, dog mere 
berømt ſom Phyſiker og Naturhiſtoriker, blev født i 
Pimbré, i Didcefet Nohon, den 17de Nov. 1700 af 
ubemidlede Forældre, Efterat have erholdt fin førfte 

Underviisning i Clermont (1 Beauvoiſis) og i Beauvais, 
gif han til Paris. J Foeſtningen lagde han fig efter 
den geiſt ige Stands Studier, hvortil han var beftemt. 
Men fnarvt blev han nøie bekſendt med Reaumur, Dufap, 
Dufhamel og Juſſien, og lagde fig efter phyſikalſte Sus 

dier. J Aaret 1738 ftiftede Grev Maurepad et Pre⸗ 
feffur i ErperimentaipSyfifen for ham. Han blev Med⸗ 
lem af adfEillige lærde Serffaber og gjorde videnſtabelige 
Reiſer til England og Italien. J Aaret 1744 blev 
han faldt til Verſailles, for at underviſe Daupbinen i 

Experimentalphyſiken, hvilken Underviisningstime 
Kongen ſelv med den hele kongelige Familie fir bivaanedes 

Meeſt ſyſſelſatte han fig med Underføgelfer om Clectricis 
citeten. Dog gjøre de, der- betragte ham ſom Experi—⸗ 
mentalphyſtkens Fader i Frankerig, Parter Poliniere 
Uret; da, denne har gjort de førfte offentlige Forſog 
i denne Bidenffab i Paris. Nollet døre i Paris den 
25de April 1770: Hans larde Arbeider findes for 
Storſtedelen i det koöngelige franfée Videnſtabers Sele 
ſtabs Memoirer. Man ajør ifær meget af hans Af⸗ 

- handling om Fiffenes Sørelfe. 

Nomader (af det Greſtke) falder man de Folk, der 
ei have fafte Boliger, og almin-seligen, blot ſyſſelſatte 

med Ovædgavlen,. forandre” deres Opholdeſted faa ofte, 

fom de troe at vinde noget ved denne Forandring. = Da 

faſt Grundeiendom og Agerdyrkning, ſom befjendt, ere 

Hovedſtotterne for en hoiere og fremſkridende Cultur, 

fan fane de nomadiſte Folkeſlag overalt langt tilbage é 
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Dannelſe for dem, Der drive Agerdyrkning. Nomader⸗ 
ne, der ere vante til ftørre Frihed, Have ſadvanligt en 
ſtor AffEve for fafte Opholdeſteder, der nøde dem til 
AgerdyrÉningené og det borgerlige Livs Forretninger, og 
de forlade Fun da deres oprindelige Levemaade, naar de, 
indſtrenkede paa alle Sider, nodes dertil, eller, naar de 
kunne bemæartae fig er alerede cultiveret Folks fafte Be⸗ 

ſiddeſſer. De ſtorſte Revolutioner Hiſtorien beretter, 
ere ofte frembragte ved ſaadanne Nomadefolk. Endnu 
er Sydamerifa, Nordakfrika og det mellemſte og nordlige 
Aften fuld af Faadanne Nomadefolk.  QOafaa blandt dem 
gives der forffjellige Grader af Culturtilffand. Nogle 
tragte efter Welftand og Forogelſe af deres bevægelige 
Eiendomme og fjende alerede en vis Luxus, medens andre 
føre en mere røverfE Levemgade. 

Nomen (i Fleertallet nomina) kaldes de Taledele, 
hvorved man betegner en, Ting. i vidtloftigſte Forſtand, 
efter dens Beftaaen og Indhold. Hertil høre forFiellis 
ge Claffer. 1) Hovedordene, nomina substantiva, 
ere de, hvorved en Tina tænfeg ſom beftaaende for fig 
ſelv. Man fjender tem derpaa, at man fan føje Ars 
tiklen til dem. Hovedordene ere a) communia ogſaa 
kaldte apellativa, Falledsord, der indbefatte flere enten 
virkeligt for fig beftaaende (f. Er. Perſoner eller Sager i 
egentlig Betydning) eller abftracte Ting (almindelige af 
Tingene. uddragne Begreber og i fig ſelv udeffandige 
Egenſtaher f. Er. Klogſtab); Derfor kaldes de førfte 
concreta eller materialia , de fidfte abstradta, Til 
Fæll:déordene børe og collediva (Samleord), hvori 
en Manafoidighed ef faadanne Ting. tankes fom eet 
Heelt f, Gr. Hiord, Maaned, Aar 2. b) Nomina 
propria, Eanenavne, ere de, fom blot betegne et Indi—⸗ 
viduum f. Ex. Carl, Amalie, Schiller, Wien ꝛc. Jov⸗ 
rigt kunne be flefte Egnenavne vel forhen have været Fæls 
ledsnavne, hvoraf maaffee deres Pluralis (Fleertal) las 

der ſig forklare, 2) Bier eller Egenſtabsord, nomina 
adjedtivao: de Ord, der tilfjendegive en Egenſtab eller 
Beſkaffenhed ved en Tina, altſaa ei ere ſelvſtendige, 
men maae forbindes med andre Ord, Hine Beſtaffen⸗ 
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heder betegne Quantiteten eller Qualiteten. Tator— 
dene (numiralia) høre fil de forſte. 3) Stedorde— 

, pronomina, De betegne enten det Selvftændige 
og Perſonlige og ſtaae iftedet for Subftantiverne f. Er. 
Jeg, Du, Han, Denne 2c. og da hede de pronomina 
substantiva; eller de betegne et Forhold ved den omrals 
fe Gjenffand og blive brugte ſom Tillægéord, pronomi- 

na adjediva f, Ex. min, din, ſin ꝛc. Ved alle avner 
Dvd forekommer Declination (Endelfeforandring), Ge— 
nus (Kjøn) va Numerus (Tal). Det ſidſte have de tils 
fælleds med Tidordene. De Verbets Former, der kunne 
bruges ſom Navneord, nemlig Participiet og Infiniti— 
vet, der kan bruges ſom Subſtantiv, tage Deel heri med 
de dem eiendommelige Indſtrankelſer. 

VNominaldefinition, Navneforklaring, er den 
Forklaring, hvori man tydeliggjør en Gjenftand ved et 
Gtjelnetegn fra andre, og, da Navnet udajør Sfjelnes 
mærfet. forflarer en Gjenſtand efter Navnet (ei efter 
Sagen). Nu ftaaer vel Navner i Forbindelſe med 
Sagen ſaaledes, at man ved Navnet ogſaa forftaaer 
Sagen, altfaa fan Nominaldefinitionen fovberede Real 
Definitionen (Sagforklaringen) og man fan ftille den i 
Ejpidfen af en Underføgelfe, for at vide, hvorom Talen 
ger, dog fan man deraf Intet udlede for Sagens Mu— 
lighed og Veſen. Ved den forudfætteg altſaa Sagen, 
og der forklares fun, at, eller hvorfor den heder ſaale— 
des, ei hvad det er, eller hvorledes det er muligt, ſom 
M zvnet betegner f. Er. Genie er et ualmindeligt Talent 3; 
Skfont er hvad der behager ved fig felv; Retspligt er en 
IJ) igt, hvortil man fan tvinges. J de flefte Tilfælde. 
kunne vi dog fun give Nominaldefinitioner Fra diffe er 
Verbaldefinitionen (den blotte Ordforklaring) endnu 
fo Æjellig, Ba den beſtemmer Ordet fom Ord efter fin Be— 
tydning, Derivation 2c. (f. Er. Trefant er hvad der har 
tre Kanter, Somatologie er Lære om Legemer), hvori⸗ 
mob Navneforklaring lærer at ſtjelne et Orgrebe: Glen⸗ 
ſtande fra andre. 

Nominialiſter. Den nærmere Fremſtilling af Mos 
minaliſter ſtaaer i Forbindelſe med Skildringen af den 
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ſtolaſtiſke Philoſophie, hvortil her henviſes. Carl den 
ſtore havde, fornemmeligt til de Geiſtliges Dannelſe, 
ſtiftet Stoler (scholas), hvori de ſaakaldte fyv frie 
Kunſter (Trivium og Quadricium) lertes, Da man 
ihiin Tidsalder og i hine Skoler ei vovede at gage ud 
over de aabenbarede og af Kirken helligede Lerdommes 
objective Sandhed, faa maatte den i diſſe nye Skoler 
lærte Phiſoſophies (Derfor faldt ben ſtolaſtiſte) Væren 
fun ftræffe fig til Anvendelſen af Philoſophien eller 
egentligt fun en Deel af ſamme, Dialektiken, paa Theo⸗ 
logien og paa den inderlige Sammenſmeltning af begge. 
Selv Dialectiken Blev derfor i Forſtningen ved philoſo— 
phiſt Skoletvang og fenere ved theologiſt Forfjettren 
indkneben inden viſſe vilfaarlige Grændfer ligefaa ufors 
anderligt fom de theologiſte Begreber felv, til hvis Be⸗ 
fæftelfe man brugte den. Saaledes var Fornuftens Vir—⸗ 
kekreds meget indſetenket, og paa den ſnevre Mark, 
hvor man omtumlede fig, maatte avles en ſubtil grublen— 
de Aand, fom føgte øg troede at have fundet Tilfredsftile 
lelſe tomme Former og Spil med Begreber, Den førs 
ſte fore Hovedtvedragt i den ſtolaſtiſte Philoſophie, der 
fra det gde tif der 15de Aarhundted Havde herſket alene, 
00 ſelv fiden lige til den cartefianTe Philoſophies Ove 
fomft fandt Tilhængere, medforte Nominalismus, hvis 
førfte Ophavémand var Johan Roscellin, Canonicus é 
Compiegne, ſom, blandt andre dengang ſaakaldte Kfertes 
rier paaſtod, at de almindelige Begreber vare bictee 
Ord, nomina, Navne (flatus vocis). Derimod paas 

fode Realifterne (af res, Sagen), at de almindelige Be— 
greber ei dannedes af Forftanden, men vare grundede efs 
ter Vilkaarlighed i Obieeterne, de bleve givne Forſtanden 
ſom Realitet. Roscellins Lære blev fordømt ti Soiſſons 
1092, og Realiſterne, der indbyrdes fun afvege fra 
hverandre i lidet betydende Punkter, dannede den her— 
ſtende Skole. Imidlertid blev Kampen imellem Nomi⸗ 
nalifter og Realiſter, i Begyndelſen af det 14de Aarhun— 
bred, ved Occam fornyet paa en ſaadan Maade, at Ros 
minaliſterne tilfidft gif af med Seieren. Wilhelm af 
Occam fra Grevſtabet Surrey, en Difcipel af den bes 
rømte Skolaſtiker Scotus og fom han Franciffaner, 
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lærte i Paris, forfvarede Keiſerens og Kongen af Franke⸗ 
rigs Rettigheder mod Pavernes Fordringer, og døde efter 
mange Forfølgelfer,, i Minden 1347. Hans Skarp⸗ 
ſindighed rettede fig førft imod den af Realiſterne antagne 
objective Realitet, ſom ſtulde tilfomme de almindelige 
Begreber. Diſſe have ſnarere, efter Occam, fun en 
fubjectiv Tilværelfe i Sjelen og ere et Produkt af den abs 
ſtraherende Forſtand. Blandt Occams nermeſte Cftere 
følgere bicv den berømte Johan Buridan holde før den 
dueligfte Forſvarer af Nominglismus*). Nominaliſter⸗ | 
ne bleve vel ofte forfulgte (i Paris 1329, 1340, 1409, É 
1473); imidlertid fif de Overbaand, faaveliFranfer 
rig fom vei de tyre Mniverfiteter. Mominalifterne ere 
fornemmeliot derved bekjendte i Hiſtorien om Middelals 

derens Philoſophie, at en friere og af den EirÉelige Thee 
logie mere uafhængig Mand udgik fra dem, uagtet dereg ” 
Strid egentligt gif ud paa de almindelige Begrebers "Res 
alitet, og denne Aand banede forſt Veien for de følgende 
Aarhundreders ftørre philoſophiſte Forſog. 

YTominalværdie falder man den ved Ord eller Tal 
beſtemte Verdie af en Ting og modſatter ſamme den virs 
kelige Qærdie, ſom ofte fan. være forſkjellig derfra. Hyp⸗ 
pigſt forekommer denne ForfFjel ved Statspapirer. Er 
Nominal og Realvardien lige for diſſe, faa ſiger man, 
de ſtaae al pari, j 

Nominativ, Navneendelſe, er den Boiningsen⸗ 
delſe, Zaldendelſe (casus) ved Navneordene, hvorved en 
Gjenſtand blet nævnes; hvor man altfaa kan fpørge hvo 
eller hvad. Den er derfor den førfte Faldendelſe (casus) 
i Dec'inationetne, og fædvanligt i fin udvortes Form lig 

Vocativ, ved hvilken fun Gjenſtanden tænfes i anden 

+) Blandt Nominalismens narmeſte Tilhængere 
og Forfvarere bemærker man Robert Holcot 
(f 1349), Gregorius Ariminenſis (fh 1358), 
Henrik von Oyta, Henrik af Heſſen ( 1397), 
Nicolaus Oresmius (7 1382), Mathæué. fra 
Krakau (IT 1440), Gabriel Biel ( 1495). 
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Perſon (f. Er. Ven). Begge falder man tilſammen ca- 
dus redti, ligefremme Faldendelſer, fordi man i begge 
tænfer og betegner Gjenſtanden ligefrem, uden at færte 
den i ét afhængigt Forhold af andre, eller uden Henſyn til 
en anden. (See Declination). 

Von (Jean Claude Richard de Saint), født 
1727, død i Paris 1791, Medlem af Waller: og Bil: 
ledhuggerakademiet ſammeſteds, har gjovt fig berømt 
ved fin Voyage pittoresque de Naples et de Sicile, 
ſom udfom i Xarene fra 1782 til 1736 i fem Folisbind 
og er fornemmelig af Vardie formedelft de derved værende 
(417) Kobbere. Han havde ſolgt fin Poſt fom Parlas 

mentsraad for med diſſe Penge at kunne beftride Reiſen 
til Italien. Han var felv udovende Kunſtner og beſad 
fortrinlig Færdighed i Arbeider med Raderenaalen. 
Foruden de anførte Kobbere i hiin Reiſebeſtrivelſe har 

han endnu udgivet en Mengde Blade, fom han har dane 

net efter Antiker eller Arbeider pg Le Prince, Boucher og 
Fragonard. 

Nonconformiſter kaldes det Partie i Enoland, 
ſom er den biffoppelige Kirke modſat; fee den anglicens 
ſte Kirke. 

Nonjurors fee Jacobiter. 

Nonnotte (Cl. Ad.), fordum Jeſuit, Medlem af 
Akademiet i Befancon, var født her 1711 og. lagde fig 
i fine Studeringer fornemmeligt efter Kirkehiſtorie og 
Theologie. Han gjorde fig almindeligt bekſendt ved fine 
Erreurs de Voltaire, Lyon, 1962; sind, ås 

femte Udgave 1770, 12. Dette Værf er behageligt af 
læfe ; der herſker i famme ligefaa megen Lerdom fom Ans 
ſtand i hang Dadel. Voltaire ſvarede ei famme Tonee 
Nonnotte havde ved dette Vark den Henſigt at berigtige 
de Feil og falffe Beretninger, Voltaire deels af Uvidene 
hed, deels af Partiſkhed havde fremfat i Eſſai fur les 
moeurs et l'eſprit des nations, og vedblev trods fine 

Modſtanderes Forhaanelſer med ſamme Iver i fine lite⸗ 
— 
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raire Arbeider. Hans øvrige Værfer ere: Dictionnaire 
philoſophique de la religion, 4 Bd.; Lettre 
d'un ami å un ami fur les honnététes littéraires; 
Principes de critique fur l''epoque de L'établiſſe- 
ment de la religion chretienne dans les Gaules; 
Les philofophes des trois premiers fiåécles de 
Péglile &c. Nonnote døde i Begyndelſen af Aaret 
1790. ; 

Nonnus, en finere greſt Digter, født i Panopo— 
lis Caypten, levede efter Nogle i Begyndelſen, efter 
Andre mod Slutningen af det ste Aarhundred efter Chris 
fti Fodſel. Haner korfatter til et Digt faldet Diony⸗ 
fiaca, hvori Bacchus's (Dionyſus's) Tog til Indien ber 
ffrives. Nonnus har deri ei alene copieret de gamle 
Digteres Verker, men ogſaa indvævet adffillige Fabler 
om Bacchus af de cyeliſte Digtere. Man fan ei nægte, 
at han vifer et vift Talent i Behandlingsmaaden; fun 
ér dette Talent ale for lidet uddannet og ei forenet med 
reen Skjonhedsſands. Skrivemaaden er fvulftig og 
vidtlsftig, Beſtrivelſerne for detaillerede Biordene ofte 
ſammendyngede uden Nodvendighed og mgifommeligt 
føgte. Han vari det Hele mere Verſemager end Digter. 
Videre have vi af Nonnus enverfificeret Daraphrafe over 
Johannes's Evangeltum, der fan tjene fom Commentar, 
ba ben er meget tydelig, ſtjondt fun lidet poetiſt. 

Noot (Heinrich van der) ſpillede en mærkværdig 
Rolle i de oſterrigſte Nederlandes Inſurrection imod Jo⸗ 
ſeph 2den. Født i Bruͤſſel ſtuderede han Jura i Loͤwen 
og vendte derpaa ſom Advocat tilbage til fin Fædrenes 
ſtad. Uden grundige Kundſtaber og med endnu mindre 
rigtigt Blik, var Gan ikke defto mindre ar frygte ſom 
Demagog for hans Veltalenhed og Driſtighed. Alerede 

; Forveien vare Nederlandene utilfreds, ſaavel over det 
af Joſeph den anden projecteerte Bytte af Nederlan⸗ 
dene imod Bayern fom over Barrierepladſenes Sloif⸗ 
ning; men, da Keiferen overtraadde de dem ved Jos 
yeuſe Entree ſikkrede Privelegier, afſkaffede Patrimoni⸗ 
aljurisdictionen, vilde give Univerſitetet i Loͤwen en nye 
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Organiſation og tvinge den fanatiſte Geiſtlighed til Tor 
leranſe mod alle chriſtelige Secter, ftiftede til ſammes 
ſtorſte Wegrelſe Normalſkoler og tilintetgjorde Stæns 
dernes Rettigheder ved Udnævnefen af Intendanter, 
faa opkom alerede i Aaret 1788 Uroligheder og Opløb i 
Bråffel og paa andre Steder. Dog bleve diffe førfte 
Bevagelſer tilſyneladende ſtillede, men alerede i Aaret 
1790, da Joſeph, ſom forlod fig paa de TroppeforftærÉs 
ninger, han imidlertid havde ſendt til Nederlandene, føge 
fe paa nye at Drive fine Proſecter igjennem, brød oge 
faa Oprøret igjen ud med fordoblet Heftighed og blev 
fnart almindeligt, Van der Noot ftillede fig i Spidſen 
af Folfet og blev fnart Hovedet for Infurgenterne, men 
det egentlige Hjul i Oprøret var van Cupen, en fanatiſk 
og liftig Preſt, der ogfaa gandſte beherſkede van der 
Noot. England, Preuſſen og Arveſtatholderen i Hole 
land underſtettede hemmeligt Oprørerne. Generalgou⸗ 
verneuren i Nederlandene, Hertugen af Sachſen » Tes 
fchen maatte flygte, de oſterrigſte Tropper bleve fore 
drevne, en ſouverain Congreés, beſtagende af alle Pros 
vindſernes Deputerede, ſamlede fig i Bråffel og erklare— 
de Nederlandenes Uafhængighed. Men ſnart opkom 
Uenigheder imellem Inſurgenterne ſelv, Ariſtokrater og 
Demofrater dannede fig i færffildte Partier, og de fids 
ſtes ubetænffomme Sfridt berøvede Nederlandene de 
Magters Beſtyttelſe, der hidtil havde underftørtet dem. 
Saaledes &lev der Leopold 2den let, i Aaret 1791 igjen 
at underkaſte fia Nederlandene, og van der Noot ſank 
igjen tilbage i fin Ubetydelighed, efrerat han en fort 
Tid havde fpillet en vel betydelig, men ei hæderlig 
Rolle. ' 

VNor var en Son af. Kong Thor i Jotunheim og 
Broder til Gor og Goe. Ved en ſtor Hoitid blev So— 
fteren Goe bortført, og Faderen udfendte begge fine Søns 
ner for at opføge hende... Gor lob ftrar ud med Endeel 

Skibe fra Gaedvik, feilede langs Kyften og underkaſtede 
ſig alle Øer. Nor begav fig førft tre Aar efter paa 

Veien, gif om Vinteren paa Skier igjennem Lapland, - 
his Indbygg ere lagde ham mange Hindringer i Visen, 
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hvilfe Gan dog lykkelig overvandt ved fin Klogſkab og fis 
ne Troldomskunſter. Derpaa drog han ind i Jorge, 
overvandt adſtillige Konger, vanfedelænge omfring uden 
at træffe Menneſter og kom tilſidſt tilen Elv, hois Lob 
han fulgte mod Veſten. Han kom paa denne Maade til 
Trondhjemsflorden, forefandt der mange Menneſter, 
fom San underkaſtede fig oa førte en Krig mod Nabokon— 
gen Sogn, hvori han og ſeirede. Han rraf derpaa fin 
Broder Gor i Nordfſorden, men Søfteren havde ingen 
af dem kunnet finde. 7920 deelte Brødrene deres gjorte 
"Crobringer ſaaledes, at Gor ſtulde behode alle de 
Her, han kunde ſeile indenFjærg om med fit Skib Ellida, 
Hvorimod Nor fik alt der faſte Land. Derfra gik de til. 
Varmeland, ſom de underkaſtede fig indtil Vencren og 
Affheim. Her fik or Efterretning om, at hans Søs 
ſter var hos Kong Rolf fra Berge, ſom havde røver hene 
de: han begav fig nu derhen, overvandt Kong Rolf i en 
Tovekamp, men ſtſenkede ham Livet, indgik Forlig, lod 
ham beholde fin Soſter og ægtede derimod hans Søfter 
odd »… Nors Crobringer havde upaatvivleligen ſtor 
Indflydelſa paa Norges Tilſtand, ſelv i Religionen. 
Rogle mene at Norge har faaet Naon af ham, Han les 
pede omtrent 100 Aar før Chriſtus. 

VNorby (Søren) var af en gammel adelig Familie 
ma udmarkede fig ved fin Characteer og fine Bedrifter, 
Dog fjender man hverfen hans: Forældre eller Tædrenes 
land. Han omtales førft i Haret 1509 under Kong 
Hang, der fendre ham tilligemed tvende andre med en 
Flaade til Finland, hvor de landede og gjorde ſtor Ska— 
de, hvorpaa de igjen begave ſig tilbage til Danmark. 
Endnu ſamme Mar lob Norby ud med en Flaade for at 
ade Lybekkerne, der tilligemed mange andre Hanſeſta⸗ 

der underſtottede de Svenſte. Krigen vedvarede indtil 
1412, da den bilagdes ved et Forlig i Flensburg; naſte 
Aar bøde Kong Hans, hvorpaa Chriſtian den 2den bes 
fleeg Thronen. Denne Konge vifte er færdeleg Venſkab 
for Norby oa brugte ham allevegne, hvor der fulde uds 
føres noget af Vigtighed. Da de Svenſte et vilde er» 
fjende Chriſtian for deres Konge og beleirede Erkebiſtop 
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Guſtav Trolle pan Stefa blev Norby tilligemed Erkebi— 
fvens Fardroder ſendt ham til Ajelp med 4000 Wand. 
Diſſe bleve flagne af Steen Sture, men gjorde dog bety— 
delig Skade paa deres Tilbagetog og opfloge Erkebiſkop 
Birger's Bannbulle mod Steen Sture: Naſte Aar 
1518, drug Chriſtian 2den felv tilligemed Norby og 
Flere imod Stocholm, men var uheldig. Norby. blev 
imidlertid forlenet med Gulland paa der Vilkaar, at han 
altid med nogle Sfibe fulde være paa Færde imod de 
Svenſte og (indre Lybekkerne i at give dem Tilforſel. 
Efterat Stockholm havde overgivet fig blev Kongen frøs 
net i Stockholms Domkirke, ved hvilken Leilighed Norby 
bar Scepteret og blev flagen til Ridder af Kongen. 
Ved det paafolgende ftodho'mffe Blodbad vifte Norby 

en Menneſkelighed der gjer ham re, da han bidrog til 
åt redde adſtillige Svenſte Livet. Ei længe efter gjorde 
de Svenſte Opftand under Gjuftav Vaſas Anførfel. Sør 
ren Norby gjorde alt for at. ffade' Fienden og undfærte 
Stockholm, men han funde desuagtet ei hindre Sverrigs 
fuldkomne Frafald. Den Yndeſt, Norby ſtod i 608 
Chriſtian den 2den, vakte Sigbrits Misundelſe. Hun 

| war bleven fornærmet ved en Mynſtring, hvor. endeg 
| hendes Liv fom i Fare, og beffyldte Norby for af være 
| Ophavémand hertil, men. Kongen var alt for overbe— 

viift om hans Retſkaffenhed til at han fulde. fæfter. Troe 
|" dertil, Ci længe efter blev Chriſtian den 2den affat, men 
Norby vedblev at forfvare Gulland mod de Svenſke, 

men, da han mærfede at han ei funde holde fig, overs 
gav han Øen tii Kong Frederik den 1ſte. Morhy veds 
blev desuagtet iſſin Hengivenhed mod den afſatte Konge, 
verlede Breve med hans øvrige Tilhængere og; afſtedkom 
et farligt Oprør i Skaane, hvor han fif en Armee af 
10000 Bønder paa Benene foruden hans reg ulære. Trops 
per, og erobrede alle Kjøbftæderne undtagen Malmoe. 
Chriſtian den anden tilkſendegav Norby fit. hoieſte Bis 
fald for den udvifte Iver. Dog varede derme Lykke et 
længe Den ffaanffe Adel, der var indſluttet i Malmoe, 
bad Frederik 1ſte om hurtig Undſetning. Kongen ud 
ſendte da Johan Rantzau med Endeel Tropper, der, forſt 
ſeirede over Bønderne ved Lund den 7de pr, 1525 og 
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ſiden ved Brunketofte den 29de April. Bonderne er⸗ 
holdet Baade, efterat de paa nye havde ſvoret Frederik 
og udleverer deres Anfører Otte Stiſen. Med Søren 
Norby fluttedes derpaa et Forlig, ifølge hviler han ſtul⸗ 
de overgive Kongen Gulland og derimod af denne fang 
Soͤlvitzborg Slot og Lehn frit paa Livstid. Kongen 
fEulde betale Norbys Soldater hvad Sold de endnu havde 
tilgode, Kongen vilde glemme Alt hvad Norby havde 
foretaget fig imod ham og Lybekkerne. Han fvoer nu 
Frederik igjen Huldſtk ab og Troſkab, men blev dog ſtedſe 
fin gamle Konge i Hjertet hengiven og ponſede ſtedſe paa 
hans —— Man advarede Kong Frederik imod Nor— 
by, der havde ladet udruſte Skibe, hvormed han gjors 
de Lybekkerne ſtor Skade, faa at diffe Elagede for Kong 
Frederik. Da alting nu var ham imod, beſluttede han 

: at forlade Danmark og begive fig til fin elſtede Chriſtian; 
men paa fin Reife blev han af en Storm forbreven til 
Narva og derfra fendt til Moſtau, hvor han fad tre Aar 
fangen, indtil han blev losgiven paa Keiſer Carl ten 
steg Forben. Denne Fyrfte vifte ham færdeles Naade, 
og Norby, der tog Tjenefte hos ham, blev udriævnt til 

"Anfører for Endeel Tropper, der ſtulde forfvare Florents 
imod Pave Clemens 7de, ſom beleirede Staden. Her 
blev Norby t Aaret 1532 truffet af en Falkonetkugle, 
og endte ſaaledes fit urolige, men hæderlige Liv langt 
borte fra fit Fedreneland. 

VNordamerika indbefatter i Ordets vidtløftigere 
Udftræfning den ſtore Halvdeel af den fjerde Verdensdeel, 
der ligger i den nordlige Halvfugle. Det omfatter en 
Mængde Lande af forfØjellig Beſtaffenhed. J Nordveſt 
under Polarkredſen adſkilles det fra Afien ved Beerings— 
ſtredet. Hoit oppe i Norden ere endnu mange ubefjends 
te Egne ved Jishavet. Europæerne ere i den nordligfte 
Deel fomne til den gode Grad og i den yderſte nordvefts 
lige Egn til den 7ide Bredegrad. Af den nordveftlige 
Deel, der ftræffer fig meget langt, fjende vi for Stor⸗ 
ſtedelen fun Kyſterne. Paa Øfifiden af Nordamerika 
ligger Grønland under Polarfredfen. Her gaaer det ats 
lantiſke og tildeels Jishavet Dybe ind i Landet og danner 
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de fo ſtore Bugter: Baffingbugten paa hiin Side og 
Hudſonsbugten paa denne Side af Polarcirkelen. Baf—⸗ 
fingbugten forenes med Oceanet ved Davis⸗ og Baffings 
ftrædet, og Hudſonsbugten ved Hudſons⸗, Frobiſhers⸗ 
og Cumberlandsſtredet. J Baffinébugten ere blot nogle 
Indlob ved Kyſterne befjendte; Sofarende ere trængte 
frem til Smiths Sund til den 79de Grad. Ved Øfts 
og Nordkyſten af denne Havbugt har man hidtil forgjes 
ves forfsgt en nordveſtlig Gjennemfart til Jishavet elleve 
det (tore Oſthav. Ved Veft: og Sodveſtkyſten af Hude 
ſonsbugten ligger Nords og Syd⸗Nywales; Kulden er 
her overordentlig ftreng, dog er den fydlige Egn temme⸗ 
lig frugtbar: man finder der Øjergeryftaller, Marmor, 
Jern, Blye; der handles og med Pelsværi. Ved Aſt⸗ 

fiden af Hudſonsbugten findes Labrador efler CÆimoers 
neg Land ogfaa Mvybrittanien, hvis fydlige Deel Ja⸗ 
mesbay, er bjergfuld og foldere end Grønland. Herfra 
og mod den veftlige Deel af dette vidtløftige Land gaaer 
en ikke meget høj, men grenet Bjergkjede med forſtjelli— 

| ge Krumninger, paa hvilfen de Floder udfpringe , der 
| døbe mod Norden i Hudſonsbugten, mod Syd i den 

mericanffe Bugt, Dei diffe Egne liggende fem ſtore 
canadiſte Landføer hænge ſammen med hverandre. 
Ovreſoen, den nordligfte, er den ftørfte og regnes til 
1500 engelſte Mile i Omfang. St. Laurentsfloden 
løber midt igjennem ſamme; den bar adffillige Per, 
der ere beboede og beſatte med indie Byer. So—⸗ 
bredden er fteil og fun ved Flodernes Mundinger findes 
beqvemme Landingsſteder. J denne Egn aives der Slete 
ter paa mange Mile, der ere bevoxede med Øjønt Græs 3 
mange fmaae Floder udandefig i denne Øge. Den ftaaer 
i Forbindelſe med Huronføen, der omtrent er 900 Mile 
i Omkreds. Laurentsfloden, der ligeledes løber igjennem 

"Den, er ved fin Munding 500 Alen bred. Den ſtaaer 
i Forbindelſe med Miſchigan, ſom forenes med den mod 
Nordveſt ved et Stræde. Denne er 15 Mile bred og 40 
Mile lang og har imod Veften en ftor Bugt. Den les 
verer i Mængde et Slags Foreller af færdeles Storrelſe. 
St. Joſephsfloden lober i den ved dens fydlige Ende, 
Den flager i Forbindelſe med Erie, ſom ligeledes gjens 
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nemſtrommes af St. Laurentsfloden. Erie ce 40 Mile 
lang og 18 Mile bred; den har mod Norden nogle Bier— 

ge, men elleré findes ved den Øjønne Sletter, Mod Hſten 
ligger Penſylvanien, hvis Grændfer gaae til denne Søg. 
50 Mile nørdoft for Crie ligger Ontario, der ligeledes 
gjennemſtrsommes af Laurentsfloden og hvori findes mane 
geLare. Den omliggende Con yder meget Vildt. Lau— 
rentsfloden er her en halv Miil bred og danner det bes 
rømte næften 160 Fod høie Vandfald Miagara, foran 
hvilfet er en He; dog fan Vondfaldet omfeiles ved 
Hielp af forfEjellige Floder. Landene ved alle diffe Søer 
ligge meget høit og ere meget frugtbare paa Planter, 
da de ere godt vandede og Climater er. tempereret. 
Nordligt for diſſe Søger og Laurentsfloden ligger der ens ⸗ 
gele Canada. Den oſtlige Deel af ſamme har en, efs 
ter fit Clima, uſedvanlig ftreng Kulde, dog formilde 
den ved Dyrkning. Jordbunden er afvexlende, frugt⸗ 
bar, ſandig, moradſig eller Øovrig.  &ommeren er bes 
hagelig og fremſkynder Værten. Nye⸗Skotland eller 7 
Arkadien har imod Nord eller Nordveſt Laurentsbugten 
eller Laurentsfloden. Vinteren ev lang, og, formedelſt 
de ſterke Vinde, har Landet, ifteder for Vaar, en Ef— 
fervinter; Sommeren er temmelig varm, Landet 
vandes af mange Floder og er frugtbart. " Kyften hat 
mange Bugter og Havne. Ligeoverfor i bet atiantife 
"Hav ligger Nye-Foundland, en betydelig Øe, der et 
af Vigtighed formedelft Cabliaufangſten paa de omlig⸗ 
gende Banker. Den ſtore Fiſtebankbay ved ſamme 
er overordentlig lang. Øen har gobe Havne, er mor 
radſig i fit Indre, fuld af nøgne Klipper og Bjerge og 

kun frugtbar ved Floderne.  Vintéren er lang, Som 
meren ofte utagleligt heed; og påa Syd og Øftønften 
herſtke mange og ftærfe Taager: Cap Breton en mins 
dre Øe, fydveftlig, med en meget god Havn. J Havs 
bugten ved St. Laurents figger den lille men frugtbare 
De St. John. Den amerifanffe Friſtats Lande gjens 
nemſkjeres af en lang Bjergkſede, Aleahanny. - Den TT 

jevne Jordbund er ſerdeles ſandet og ſumpet, men doeg 
frugtbar. Bjergene yde Jern, Kobber og noget Blye. 

Mellem Havet og hiin Bjergkjebe finder man Forftes 
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ninger, Steenolie, Kul, Svovl, Jern, Marmor. 
Paa Veſtſiden af Bjergene ere mange Saltkilder; i den 
ſydlige Deel ere de apalachiſte eller blage Bjerge. Ved 

Floderne gives der Fjønne Egne. Veſtligt for Alleghan⸗ 
nybjergene og i det Indre af Nordamerikas midlere Deel 
ligger et ſtjont og frugtbart Land, en flad Dal med 
Bjerge rundt omkring.  IWMiflifppi  gjennemfrøms 
mer Landet med fine mange Sidegrene; den optager mod 
Oſten Ohio, mod Veſten Wiffurim. f. Florida , ved 
den mexicanſte Havbugt og det atlantiffe Hav, er prydet 
med mange Træer og Værter, har et varmt, men fundet 
Clima. J Veft » Florida hoſter man aarligen to Gange. 
Halvøen Øft » Florida er ſandig, bjergig og ſumpig, dog 
giver den Riis og Indigo. Louiſiana ligger ved Veſtſi— 
den af Miffifippi; den nedre Deel ved den mexicanſtke 
Havbugt er jevn og fuld af fumpige Skovegne; den høies 
re, der vandes af Miffuri, frembringer mangeſlags Træs 
er og er frugtbarere. Blandt Louiſtanas Planter for— 

tjener ifær den fortrinlig Opmerkſomhed, hvoraf Inde 
byggerne betjene fig for af forminde eller Putte Ildens 
Magt. Oſagerne ere, blande Miffuris Folkeſlag, de, 
ſom forftaae at udrette meeft med denne Plante: Ved 
deres Feſte, fornemmeligt naar de ville ſette Curopæer i 
Forbaufelfe, udrette de dermed næften utroligt Ting, 
Nogle driffe ved Hjelp af denne Plante kogende Sjørs 
nefedt, andre røre Kjodet omfring i Kjedlerne med Hæns 

' derne, naar det foges paa det heftigfte, uden at lide nos 
get derved. Blandt de mærkværdige Planter er og den, 
der faaer Vandet til at løbe ſammen og i fan Hieblikke 
forvandler det til et faft Legeme. Nogle Draaber af dens 
ne Plantes udpreſſede Saft ere tilſtrakkelige til at frem— 
bringe denne overordentlige Virkning.· Den findes 
overalt i Louifiana. Den vilde Ore Bufale var forhen 
faa hyppig i Øvre s Louifiana, at Jagerne blot- Fare 
Tungen af den og overlode det Øvrige fom Rov for kjod⸗ 
ædende Dyr og Fugle. Dette Dyr, fom ofte veier over 
tufende Pund, har et herligt, fundet Kjød. Jagaren, 
ſom Louifianas Indbyggere ogſaa falde Pantheren, fins 
deg meget hyppigt i de tempererede Simmel ftøg i deg 

—i 8 
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nordlige Aen ka, men den har ingen farlig Characteer 
Det famme er Tilfældet med den forte Blorn, fom, mes 
dens den er ung, yder et ſundt, velſmagende Kjød, og, 
naar den bliver ældre megen og ſerdeles god Talg. De 
farlige Dyr ere Klapperſſangen og Piberen, ſom Engs 
lænderne falde Kobberflangen, formedelſt Hovedets Far: 
ve, der endnu bliver frærfere naar Dyrer bliver opbragt. 
Nye⸗Mexico er tildeels meget bjergfuldt, dog behageligt 
og frugtbart; det har mange Floder, blandt hvilfe den 
betydeligſte ev del Norte eller Brava, der gfennemlober 
Landet fra Nord. Merico eller Nye⸗Spanien er den 
intereffantefte Deel af Nordamerika; heri findes Mexi— 
co, den berømtefte og herligſte Stad i den nye Verden og 
een af de fEjønnefte paa hele Kloden. Landet er bſergigt, 
bedæffer med mange SÉove og bevandet af (tore Floder. 
Nogle falde i den mericanffe Bugt, andre i Sydhavet. 
Blandet de førfte ere Empaloapan, Camtzacualco og 
Chompan de ſtorſte. Blandt Floderne, ſom falde i det 
ſtille Hav ev Tololotlan den behageligſte; den kaldes af 
Spanierne Guadalarara eller den ftore Flod. Der, gir 
veg adffillige Søer, nemlig Nicaragum, Chapallan og 
Pazquaro, videre de'to Søer i Mexicos Dal, Chalku -og 
Tezeuko. Der givet en ftor Mængde mineralſke Vande, 
der føre Salpeter, Svovl, Vitriol, Aluun 26. med fig. 
Nogle ere faa hede ved Kilden, at alle Slags Frugter 
og dyriſte Neringsmidler kunne koges deri i 

fer; andre overtrekke hvad man kaſter dem, med en 
Skorpe. De langs Kyfterne liggende Lande ere hede og 

" for det mefte fugtige og ufunde. Heden, der felv i Jar 
nuar frembringer Sveed, kommer af, at Kyfterne ere al- 
deles flade Sammenligning med de indre Lande, eller af 
de Sandbierge, der fremkomme ved Kyften. Alle ovri⸗ 
ge i Landet liggende Provindſer nyde er faa lykkeligt 
Clima, at de hverken føle Vinterens Strenghed eller 
Sommerens Hede. Dog formindſkes diſſe Behagelighe— 

der ved ſterke Tordenveir, Storme ag Jordſtjelv. Der 
gives adffillige Vulkaner. Blandet dem er Pojaubtecath, (i 
fom Spanierne falde Vulkanen af Origaba, den. hoie⸗ 
ſte. Den begyndte at ryge 1545 og vedblev dermed i 20 

Aar; ſiden den Tid har man ei market det ringeſte Spor 

aa Minu- 
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af Brand. Dette Biera, det hoieſte i Merſeo ér af cor 
niſt Form; ders Spidſe er altid bedekket med Snee, og 
Skraaningen beſat medCeder, Fyr ogandre Træer. Bjer⸗ 
gene Papacatepec og Iztaccihuatlo, der ligge omtrent 

33 Mile fydoft for Merico, ere ligeledes vverordentlig 
høie, Bjergene have Overflødighed af alle Slags Mes 
faller og en ſtor Mangfoldighed af andre Foſſilier. Saa 
rig Merico er paa Mineralier, faa er Overflsdighe—⸗ 
den og Afverlingen dog langt førre i Planteriget, og 
Hernandez, Iver Spaniens Plinius, beſtriver i fin 
Naturhiſtorie over dette Land, 1200 indenlandſte Plans 
ter. Danta, Antafapir er det frørfte blandt Landets eg— 

ne fireføddede Dyr; det er faa ſtort fom et middelmaas 

digt Muulæfel, Californien er en lang Holvoe, adſkildt 
fra Veſtkyſten ved Havbugten Vermejo. Diner flipper 
fuld, men har ſtjionne Gresgange og Skove. Den hele 

nordveſtlige Kyſt af Nordamerika fra Californien til Sige 

haver er førft i den nyere Tidbleven mere bekjſendt. Paa 
"denne Kyft handles med Pelsverk og Soodderſtind. 
Ved Kyfterne ligge en ſtor Mængde Øer, ſom dannes ved 
dybe Indſnit af Havet, En lang Rakke af Bjerge 

"gaaer parallel med Kyſten. Climatet er mildere end 

J 

i de oſtlige Dele af-Amerika og Nordaſien under fame 
me Brede; fun imod Nord bliver det raat og foldet af de 
ftore Jisbjſerge. Indbyggerne ere meget raae og leve af 
TFiffefangft og Jagt. — Det Indre af Nordamerika er 
endnu lider befjendt. Det indbefatter en Landftræfning, 
der er næften faa ftor fom hele Europa mellem Nye Was 
les, det nordlige Jishav, Veſtkyſtlandene, de ſpanſke 
Beſiddelſer og de forenede Stater. Mackenzieefloden og 
Kobberminefloden falde ud i Jishavet; og de ſtore Floder 
Miſſiſippi og Miſſuri komme fra diſſe Egne. Der findes 
en betydelig Mængde Søer ſom Winipeg, Arathapeſco 
og Slaveføen. Bjergene i diffe Cane ere ei meget høie. 
Elimatet er meget forfFjelligt; jo længere man kommer 
Bort fra Hudſonsbugten, defto mildere bliver det, Fra 
den 68de Grad ophører al Trævært, De fydlige Egne 
derimod have en frugtbar Jordbund, der gandfée er op⸗ 
fyldt mø Skove af de herligſte Ege, Så , Ahorn og 

* 
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og andre Træer og med en Managde vilde Buſkvarter. 
Hovedrigdommen beſtager i Pelsdyr, hvorved Europoer⸗ 
ne lokkes til at trenge ind fra Hudſonsbugten + det Indre 
af diffe Lande. Indbyggerne, ſom man benævner med 
der fælleds Navn Indianer, ere for det mefte Nomader, 
der ſyſſelſette fig med Jagr, Fiſterie og Krig. Dog dri— 
ve nu og nogle af diffe Folk Agerdyrkning og Ovægavl. 
De ere deelte Stammer, tals mange Sprog og ſtaae 
under indſtrenket Overhoveder, ſom kaldes Kaziker. 

Deres Religion er hedenſt uden Preſter. Ved den huve 
pige Nydelſe af Braendeviin og idelige Krige ere tiffe 
Folk meget formindſkede. 

Nordamerikanſt Friſtat eller de forenede Stater 
i Nordamerika. Hiſtorie. Den modige og kloge Cos 
lumbus's Opdagelſer i en anden af Curopæer hidtil ubeføgt 
Hemiſphere, vafte den ftørfte Deeltagelſe i Europa; alle 
føfarende Nationer kappedes om at berøve Spanierne 

” Frugterne af ſamme, og, hvor dette ei var muligt, idet - 4 
mindſte dele dem, Dette var og Tilfældet med Eng— 
land. Columbué var brude ind i Midten af den nye 
Verden: man funde vente af gjøre nye Opdagelfer mod 
Mord. faavelfom imod Syd, hvilfe funde maale fig med 
hine. Englænderne fendte derfor Sofareren Sebaftian 
Cabot til de nordlige Havne: han ſogte og fandt 1497 
NyeFoundland med dén hele Landftræfning til Caps 
Florida. Man kjendte nu det nordlige Amerika, men 
fandt ikke, hvad man føgte, Guld og Sølv, hvorfor 
det og gif meget langſomt med Nedſaäattelſer paa dette 
Continent. Vel forføgte to Skibe under Georg Pops 
ham og Raleigh Gilbert 1607 at anlægge en Colonie 
ved Kennebek, en anden Expedition landede ſamme Aar i 

- $Sametfloden, og 1630 anlagdes Plymouth i Maſſachu⸗ 
ſets, men alle diſſe Nedſattelſer havde fun ringe Held 
og underftøttedes lidet, — 1627 fatte Svenſte fig faft ved 
Delaware i Nye-Jerſey og Penſylvanien; 1628 an 
lagde John Endicot Staden Salem i Maſſachuſets og 
Charlesſstown i Carolina; Mederlændere nedfatte fig paa 
Den Monhattan, og en brittiſt Colonie i Maryland 
1634, Men nu gik det raſt fremad: de borgerlige Ues 

É ⸗ 
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nigheder i England og Forfølgelfedaanden mod Catholi— 
ferne fordreve en Mængde Menneſker fra Hlemmet, 
hvilke fandt et nyt Fædreneland i Nordamerika. — $ 
Connecticut og Rhode: Island opkom engelffe Colonier 
1635, i Sydcaro'ina 1659; og cen af de betydeligfte, 
der havde meeſt Fremgang, var den William Penn ſtif— 
tede med fine Qvakere i Penſylvanien. Nordcarolina 
grundedeg 1728, Georgien 1732, Vermont 1764, 
Kentucky 1773. Ulle diffe Colonier havde fun en rin— 
ge Begyndelſe og maatte fjæmpe med de ſtorſte Vanſke— 
ligheder, for at opdyrke den med Skove og Moradfer 
bedekkede Jordbund. Alt hvad der ellers lokker den 
begjerlige Europeer, hvad man havde fundet i Veftins 
dien, Nye: Svanien og Sydamerika, gaves her intet af. 
Kor berfor at gjøre Colonifterne deres nye Fædreneland 
behageligt, meddelte man dem ſtore Privilegier og Fri— 
heder, og lod dem frit velge fig en Forfatning, ſom de 
ønffede; dog indſatte Regjeringen Gouverneurer iblandt 
dem. Imidlertid gave de Flefte fig en Conftitution, 
der var Moderlandets lig, mein alles ubetingede Princip 
var fuldkommen Religionsfrihed, og denne var det ifær, 
der traf en Mænade for Religionens Skyld tryffede Men— 
neffer af alle Nationer til Amerikas Skove, ſom nu 
fnart begyndte at faae et lyſere Udſeende. Britter, Tyd⸗ 
ſte, Mederlændere, Svenſte, Franffmænd levede her om 
hverandre, men i broderlig Cendrægtighed, og bleve ſnart 
velhavende Menneſker ves at dyrke og benytte deres Mars 
fer og ved Fiſterierne. Britter hentede deres Overflo— 
dighed og forfynede dem igfen med Manufacturvarer og 
alt hvad de behøvede. Saa længe Colonierne vare i des 
res Barndom havde de Intet mod dette Slags Handel og 
befandt fig vel derved, da de forreften fun havde ſmage 
Afgifter at betale til Moderlandet; vilde den brittiſke 
Kjøbmand have for meget for fine Varer, toge de deres 
Tilflugt til Snighandelen, ſom ſnart gienoprettede Lige» 
vægten. Saaledes gik det til Midten af det 18de Aar— 
hundred. Da Storbrittanien i Aaret 1756 havde gjort 
umaadelige Opofrelſer til Bedſte for Colonierne, og diſſe 
vare blevne velhavende, faa anſaage man det før billigt i 
det brittiffe Parlament, at fordre et Bidrag af dem til 
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Statsndgifterne, og ſandſynligviis vilde Colsnierne oa—⸗ 
ſaa fundet fig heri, hvis et Maaden at faftfætte diſſe 

Paalaeg havde foranlediget Misfornoielſe. Det brittiſke 

MParlament paaſtod af have Ret til ar beſtemme dette Bi— 
drag, Colonierne derimod vilde et tilſtage dette Rets— 
princip. Alerede Indforſelen af ſtemplet Papir 1765 
og Paalægget paa Glas, Papiir, Maferfarver og. Thee 

" 1767 fandt almindelig Modſigelſe, og England faae fig 
tvunget til at tilbagefalde begge; men, da det 1773 vil⸗ 
de ſette Theeſkatten igſennem, opkom Uroligheder i Bos 
ſton, og 342 Kiſter Thee, ſom tilhorte det oſtindiſke 
Compagnie bleve kaſtede Søen, Til Straf ſparrede 
Englænderne Havnen ved Boſton og korlangte Skadeser— 

ftatning, men alle Colonierne forenede fig nu paa Geor—⸗ 

gien nær. ” 1774 traadde én nordamerikanſt Congres 

fammen i Philadelphia, hvilken dog aldeles iffe endnu 
havde Adfkillelſen fra Moderlandet til Henſigt. Brit—⸗ 

terne erflærede imidlertid ffrar herpaa Krig, ſom de 

i Førffningen førte med ualmindelig Lykke, men net» 

op i den hoieſte Nods Tid, da de brittiffe Vaaben 

vare meeſt feierrige erklærede Generalcongreſſen den. 

4de Juli 1776 de 13 forenede Coloniers Usfhangig— 

"hed og Souverainitet. Diſſe vare 1) Maſſachuſets, 

2) Nye: Hampfhire, 3) Rhode; Island, 4) Connecti⸗ 

cut, 5) Nye: York, 6) Nyer Ferfey, 7) Penſylvanien, 
8) Delaware, 9) Maryland, 10) Virginien, 15) 
Mordcarolina, 12) Fydcarofina og 13) Georgia. Ef— 

ter dette afajørende Skridt traadde ſtrax Lykken paa 
Nordamerikanernes Side. Britterne lede 1776 et 

Nederlag ved Trenton, og 1777 faae Bourgoyne fig 
nødt til- at overgive. fir Armeecorps ved Saratoga. 
Fo ſtore Mænd bidroge ved dereg Talenter det mefte til 
Republikens Fremſkridt, Waſhington ſom Feldtherre 
og Franklin ſom Statsmand. Snart tog Frankerig of— 
fentlig Deel i Krigen; ſelv Spanien lod fig, aabenbart, 
imod fin egen Fordeel, bevæge dertil, og Holland blev 
nødt til at virke med. Bel førte Britterne Krig med 
alle diffe Magter med ſtor Anftrængelfe, men faae fig 
dog endeligt nødte til at gjøre det ftore Offer, hvorom 
der kjempedes. Alerede i Praliminarierne, der futter 
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deg 1782 med Congreſſens Deputerede i Paris, blev de 
nordamerikanſte Staters Uafhængighed beftemt afgjort: 
»fom veſtlig Hovedgrendſe antog man Miſſiſippi, ſom 
nordlig St. Croix og ſom fydlig Maryfloden, og dette 

blev erkjendt i Freden til Verſailles 1783. Nu traadde- 

Nordamerikas Friftat fuldkommen ind i de. uafhangige 
Staters Rakke. Den Rolighed, Staten nu nød, flyrs 
fede den overordentligt. Der kom Colonifter fra alle 
Kanter for at føge i Frihedens Land en Lykke, de ei fandt 
i Curopa, og alerede 1790 kunde Vermont, 1796 
Kentucky og Teneffee, 1%04 Ohio, 1811 Orleans og 
1813 Jlinoié optages i Forbundet, hvortil desuden bør 
rer adffillige Diſtrikter, der ligeledes blive optagne, faas 
fnart de have det nødvendige Antal Indbyggere. BVels 
ftanden tager aarligen til med Befolkningen; Nordame— 
rifanernes Handel ftræffer fig over alle Verdensdele. 
Kiøbet af Louiſiang Faffede Friftaten 1803 et uhyre ſtort 
Diftrift og en Deel af Florida forenedes med Miſſiſippi 
181%; ved en Tractat med Spanien 13819 blev hele 
Florida overladt de forenede Ejtater, men Kongen af 
Spanien har et villet ratificere denne Tracetat. En med 
England udbrudt Krig for at holde over Flagets Wre 
endtes i Aaret 1875 med status quo, — Land. Den 

nordamerikanſtke Friſtat ligger imellem 253 — 3109 oſt— 
lig Længde og mellem 29 — 495 Grad nordlig Brede, 

folgeligen gandſte i den veftlige Hemiſpheres tempererede 
Zone. Dengrændfer mod I. til der brittiſte Amerika, 
mod Øft til det atlantiffe Hav, mod Syd til den meris 
fanffe Bugt. mod V. til de ſpanſte Beſiddelſer og de 
Indfodtes Lande øg findbefatter over 58000 C] Mile; 
Andre angive et ftørre Areal; da det er umuligt endnu 
med nogen Noiagtighed at kunne beſtemme Storrelſen 
af de tilkomne veſtlige Lande. Dette Lands Overflade 
er meget forſtjellig: der har nogle meget ſtöre Bjerg⸗ 
ftræfninger, ſom de fra Syd til Nordoſt gaaende apalfas 
chiſte, hvoraf de blaae grønne og hvide Bjerge udgjøre 
Dele, men endnu mere ſevnt Land, der taber fig i uhyre 
Klader og ttideels er bedekket med uigjennemtrænaelige 
Skove; det har ftore Floder, ſom den mægtige Miffifips 
pi med Miſſuri og Ohio, Hudfon, Delaware, Cusques 
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hanna, Rappahanok, Mertimak og Potowmak, ſom for—⸗ 
uden flere alle eve ſeilbare og tildeels forbundne ved nyans 
lagde Canaler. J Nordveſt findes de uhyre canadiſke 

Landloer, der høre til de ſtorſte paa Kloden, men ogfaa i 
der Indre findes Søger, der er af betydelig Omfang ſom 
Champlain. Landet har og endeel Sumpe, dog er det i 
der Sele et moradſigt. Jordbunden, der tildeels er fans 
dig, er dog af fortrinlig Frugtbarhed, dog ere for det 
mefte fun Flodbredderne og det til Havet ſtodende Kyfts 
land opdyrket, og idet Indre ligge endnu uhyre Lands 
ſtrekninger aabne for fommende Generationers Flid. — 
1810 regnede man, at fun 40,950,000 Acreg vare 7 
vundne for Culturen af 1180 Mill. Climatet er tem⸗ 
pereret, dog af forfFjellige Grunde foldere end i Europa 
under ſamme Bredde: i de mellem fte og ſydlige Provind— 
fer finder en hurtig paafølgende Afvexling af Tempera— 
tur Sted, og Extremerne berøve hverandre her ikke fjels 
dent; derfor anrette ogfaa Sygdomme ifær ved Kyſter— 
ne, ſom den gule Feber, (tore Odeleggelſer. Jordſtjelv 
er Landet fjelden udfat for, og hele den nordamerikanſtke 
Friftat finder ei et enefte ildfprudende Bjerg. Produk⸗ 
ferne, der frembringes, dele fig i indenfandfe eller dem, 

Colonifterne forefandt der, og i dem, der ere tilbragte 
fra andre Verdensdele. Blandt hine gives vel nogle 
yderft fortræffelige, dog ſtaffe kun diſſe Nordamerika fin 
ftore Overvægt i Handelen. Overhovedet gjenfinder Eu— 
ropæeren fit Europa aldeles i de nordamerikanſte Stater, 
og lykkeligt trives ogfaa her alt hvad Europa frembrins 
ger: faaledes vorer der Europas Korn, Haveurter, 
Frugt, Handelsurter og Huusdyr, fun Vinen ſynes et. 
at ville trives der. Tobak og Indigo ere faavelfom 
Maié de fydlige Provindfer egne. Til Guld og Sølv 
findes der blot nogle Spor, hvorimod det uundværligfte 
af alle Metaller Jern, findes i ſtor Mengde; ligeledes 
findes der i viffe Egne en ſtor Mængde Salt, hvorpaa 
der andre Steder er Mangel. — Indbyggere, Diffes 
Antal beløber fig for nærværende Tid til over 10 Mil⸗ 
lioner. Det er utroligt, i hvilken Progreffion denne 

Folkemengde ev voret til. 1790 var Folfemængden 
3 950,000, 1800, 5,395,666, 1810 alerede 
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7230,514, og, naar man antager eu lige Fremſkriden, 
vil den nordamerikanſte Friſtat inden fort Tid ſtaae ved 

Siden af Europas meeft befolkede Stater, forudſat, at 
Letheden at ernære fig, ei hindres ved andre Omſtandig— 
heder. J dens nuværende Omfang far Staten iſtedet for 
10 vel rumme 200 Millioner Indbyggere. . Den ftore 

Maſſe af Landets Beboere beſtager af Englænders, Skot— 
ters og Irlenderes Efterkommere, ligefom og det engel, 
ſte Sprog ei alene ev Statsſproget, men ogfaa taies af 
de flefte Indbyggere, og fFal tales renere her end i Gam— 
mel, England. De flefte i Antallet efter Britterne ere 
Tydfferne, ſom vel have nedfat fig overalt, men fornem— 
meligt i Penſylvanien, Franſke i Louifiana, Orleans og 
Miſſiſippi, famt i den nye Colonie af Bonapartiſter; 
Svenffe i Nye-Jerſey, Penſylvanien og Maryland 
og nogle Italienere. Negere holdes fornemmeligt i de 
fydlige Coflonier, hvor Piantager ere i i Brug. J Aa⸗ 
ret 1810 talte man 1,185,223 Negere, følgeligt var 
hver ſyvende Perſon en Afrikaner. De oprindelige 
Indbyggere, Indianerne, beftaae fun endnu af fvage 
Stammer, øg fortrænges ftedfe længere mod Veſten af 
den fremſtridende Cultur. Maaſtee fan der endnu være 
150090 Indianer i Friftaten, hvoraf de Flefte høre til 
Irokeſerne, Cherokeſerne, Creeks, Chikaſanerne, Shak⸗— 

"toerne og Shippeveerne. Morſe regner fun 60000 
Perſoner, men auſlaaer ſandſynligviis ei dem i Landet 
Miffuri. Mange af diffe Stammer ftaae alerede vaa et 
vift Trin af Cultur, Andre leve endnu gandffe i den 

raae Tilftand, men alle nyde de mellem de cultiverede 
Amerikaner en dem ved Tractater ſikkret Selvſtendighed 
og Uafhængighed, hvis Overtradelſe de tit frygtelige 
forftaae at hevne. Religionerne ere her uendeligt fore. 
ſtjellige: ingen er herſtende og Religionsfrihed for enhver 
Troe erStatens Fundamenttallov. Saaledes leve her 
fredelige ved Siden af hverandre Congregattonalifter, 
Presbyterianer, Epiſtopale, Avæfere, Methodiſter, 
Baptiſter, Lutheraner, Catholiker, Herrnhuter, Men» 
noniſter, Tuͤnkers, Univerſaliſter, Shakere, Sandema⸗ 
niner, Jøder og Fetiſchtilbedere. Der gives ingen For⸗ 
ſtjel i Stand, i Amerika er ei alene hver Borger lig for 
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Loven, men ſelv hver Udmarkelſe ved Fødfel? falder her 
bort. Crog finder endnu idenne Friſtat det oprørende 
Korhold imellem Herre oa Slave Sted , hvilket endog 
hævdes ved Loven i de ſydlige Stater, hvorimod fer i de 
nordlige Slot taales i en vis Henſeende. — Jordbun—⸗ 
dens Cultur, Kunftflid, Handel. Den nordamerikan— 
ſke Friſtat ev idet Hele en Agerdyrkning drivende Stat. 
Enduu er Agerdyrkninag, Qvagavbl, Fifferie,. Sfovbes 
nytte: je og Jagt Hovedbeftjeftigelſen i de nordlige Pros 
vindfer, men Plantagedyrkning i de fydlige, og de Gſen⸗ 
ſtande, der afgive der Meſte til Udforſel. AF der uhyre 
Land er fun en liden Deel dyrket, og mange Menneſkeal— 
dere ville forløbe inden Culturen far udbredet fig. fra 
Kyſterne til Miffifipvi og Miſſurilandets Indre. J de 
nordlige Provindſer udajør Hvede, Balgfrugter, Ovæg 
og Skovprodukter Stapelvarerne, i de ſydlige Tobak, 
Bomuld og Indigo. Sagt,og Fiſkerie ere falleds for beg⸗ 
ge. Derved vinder, i det mindſte i de nordlige Pros 
vindſer, Kunſtfliden ftedfe mere i Omfang og ftaner langt 
fra ikke længere paa et lavt Trin. Mange Fabrikartik— 
ler forfærdiges i i Nye York og Maffahufets i ſamme 
Fuldkommenhed ſom i England ſelv, og i faadan Mænge 
de, at man næften fan undvære Udlandet. Tilforſelen 
af fremmede Manufacturvarer aftager derfor ſtedſe mes 
re, og maaffee fan Amerika inden faa Menneſkealdre 
gandffe undvære Udlandet. Handelen er af den vidt— 
loftigſte Omfang : nordawerikanſte Søfarende beſeile 
nu alle Have og ftaae i umiddelbar Berørelfe felv med 
China, Sandwichberne og Nordveſtkyſten ſaavelſom 
med alle euvopæiffe Havne. Alerede 1810 udgjorde de 
amerikanſte Skibes Tonantal 17,350,281, og Være 
dien af de udførte Varer beføb fig til 42,366,000 Dols 
lars, hvoraf Manufacturvæfenet udgjorde 3,174,000, 
SMynterne ere deels af Guld, deels af Sølv, deels af 

"Kobber; i Boger og ved Regninger bruger man-Dollar, 
der er noget mindre i Verdie end en Speciedaler. — Biz 
denſkabelig Cultur. Den nordamerikanſke Friſtat ſtager 
langt fra ikke mere paa noget lavt Trin af Cultur i vis 
denſkabelig Henſeende, dog har den i det Hele ingen egen 
Literatur, men denne er af europeiſt Oprindelſe og gaaet 
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Haand i Haand med den brittiſtfe. Nordamerika har 
leveret Værter næften i Ahvert Fag af Videnfaberne, 
(dog er for nætværende Tid Politik 02 Statshuusholdning 
det Fag, hvori de frfte Amerikaner forføge ſig. AF Tis 
dender og Journaler gives der en Mængde og næften-ens 
hver mere betydelig Stad beſidder fin egen Tidende, og 
i mange udfomme flere. Man har Univerfireter,  fom 
her kaldes Collegier, næften i hver Star, dernæft Akade⸗ 
mier, der ligne Gymnaſier, ſamt Eſementarſkoler; dog 
gives der faa af de fitfte; og overhovedet ligner den ofs 
fentlige Underviisning gandſke den engelſte, hvoraf den 
ler en troe Efterligning. Larde Forbindelſer findes i de 
fteørre Stæder, hvor der heller ikke mangler pag Biblio— 
theker, Obfervatorier, botanife Haver og Kunftfamlins 
ger. — Statsforfatning. Nordamerika er en demos 
kratiſt foederativ Friftat, der holdes ſammen og er fors 

bunden til eet Legeme ved en Forbundsforening. Hver 
enkelt Stater uafhængig for fig, men ti alle offentlige 
Auliagender udgjøre de, med Forbehold af hver enkelt 
Stats Souverainitet, et urdffilleligt Heelt. Diſſe 

Stater ere nu 19; 1) Maſſachuſets, 2) Vermont, 3) 
Nye Hampſhire, 4) Connecticut, 5) Rhode ⸗Island, 
6) Nye⸗Jerſey, 7) Nye » Port, 8) Penſylvanien, 9) 
Kentucky, 10) Maryland, 11) Virginien, 12) Ohio, 
13) Tenneſſee, 14) Nordcarolina, 15) Sydcarolina, 
16) Georgia, 17)- Delaware ,: 18) Nyer Orleans og 
119) Ilinois. Staternes Antal er et beſtemt, men ets 
hvert Diftrift fan, naar det faaer den fornødne Folke— 
mængde, forlange at blive optaget i Forbundet. Saavel 
(den lovgivende, ſom fuldbyrdende Magt er overgivet Ge— 
neralcongreſſen, der beftaner af en Praſident famt Over: 
og Underhuus. Praſidenten ftaaer i Spidfen af Staten, 
har beſtemte Forrettigheder og vælges paa 6 Aar af Ses 
ſatorerne; Overhuſet eller Senatet dannes afte Senas 

torer fra hver Provinds, bhvilfe ligeledes vedblive i 6 
"Wars Underhufer beftaaer af Provindſernes Deputerede 
faa at hver Provinds paa 33000 Menneffer ſender een. 
Begge Huſe ere i Befiddelfe af den lovgivende Magt fame 
de vigtigſte Majeſtatsrettigheder. Fundamentallovene 
er Conſtitutionen af 1787. De enkelte Staters Regje⸗ 
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ringsform ev temmelig lig det hele Forbunds : alle have 
et Overhuus og ef Underhuus, og i Spidfen af den fulde 

byrdende Magt en Praſident eller Gouverneur, og i dem 
alle er Sorfatningen meer eller mindre indrettet efter 
doderlandets, fun findes der ingen Adel eller Konge, 

Nationens fødte Repreſentantere. Staten har fit eget 
Vaaben eller Flag. — Statsforvaltning. I Svidfen 
for de almindelige offentlige Anliggender ſtager - Præfie 
denten, ſom underftøttes i Forretningerne af five Minis 
fire, Enhver af diffe Miniſtre er uafhengig i fin Vive 

, Fefredg, men Nationen anſvarlig. Jovrigt regjører | 
hvor enkelt Stat ſig felv hjemme og hav fin egen Lovbog. 
Den dømmende Magt er adſkildt fra den. lovgivende og 
fuldbyrdende. Den øverfte Appellationsret for alle Pros 
vindferne er'Supreme court; desuden gives der efter 
Englands Exempel tre omvankende Retter, een for de 
nordlige, een for de mellemſte og een for de ſydlige Sta— 

ter. — Finanſerne. Statsbudjettet for Aaret 1816 
beløb fig til 19,915, 431 Dollars, nemlig Civilliſten 
901,612, ubeſtemte Udgifter 573,071, udenlandfe | 

Forhold 261,000, Militer 4,656,305, Marine | 
3,638,071 og tidligere bevilget Credit 9,885,372. 
Mationalgjelden beløb fig den I fte San. 1818 fil henved 
99 Millioner Dollars. — Marinen beftaner af 4 Linie 
ſtibe, 24 Fregatter, 10 Brigger, 10 Skonerter, 110 
Kanonbaadet alt 158 Krigsffibe. Foruden Staben, 
Artilleriet og Ingenieurcorpſet har den nordamerikanſke 
Friſtat intet ffraaende Militær. Landmilitſen, hvortil 
alle Menneſker mellem 16 og 40 Aar eve indſkrevne, bes 
lob fig 1809 til 2,290,000 Mand. 

orden, Word, Ved Ordet Norden forffaner 
man forſt den Himmelegn, der ligger lige over for Syd ; 
2) de Lande, ſom ligge ten vig Afftand fra Nordpolen. 
J den ſidſte Betydning ev det et meget ubeftemt Begreb, | 
da man fnarvrt forſtager mere fnart mindre derunder 
Saaſnart Begrebet var nøie faſtſat, kunde der udfaftes 
en almindelig Characteriſtik, ſom indeholdt de nordiffe 
Landes fælledg Egenheder. 
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Vorden (Frederik Ludvig), Son af en Oberſtlieu— 
tenant ved Artilleriet, blev født den 22de October 1708 
i Gluͤckſtadt i det Holſteenſte og traadde i Marst 1722 
i Socadetcorpſet. Ar. de Lerche, Storceremoniemeſter 
ved det danffe Hof, bemærkede førft den unge Nordens 
lykkelige Anlæg, foreftillede ham for Kongen og erholdt 
Tilladelſe for ham til af gjøre en Reife paa fongelig Bes 
koſtning. Hovedhenſigten af den RMeife, den unge Nor⸗ 
den gjorde forſt det middellandſte Hav, var at ftus 
dere Roerſkibenes Bygningsmaade. Efterat han fors 
nemmeligt havde fyffelfat fig hermed i Marſeille og Lis 
vorno, erholdt han i Florents Befaling af Chriſtian 6te 
at reife til Egypten. Nogen Tid efrer fin Tilbage— 
komſt fif han Tilladelfe af gaas ſom Volontair i engelſk 
Tjenefte. J den Henſigt at fæste fin Sundhed paa Fode, 
gik han herpaa til Paris, hvor han døde 1742. Reſul⸗ 
taterne af hans Reiſe til WÆgypten har det kongelige Vis 
denſkabers Akademie i Kjøbenhavn udgivet under Titel: 
Voyage d'Egypte et de Nubie, 2 Bind Folio 1751. 

Dette Vaerk betragtes endnu ſom meget vigtigt ſaavel 
for Efterretningernes Trevardighed ſom de hosfoiede 
Kobbertavler. 

Vordhauſen, en Stad i den nederſachſiſke Kreds 
ved Floden Zorge, var fordum en frie Rigsſtad. Stads⸗ 
diftrifter udgjorde een Mitl, hvori fun laae een Landsbye. 
J Aaret 1802 indbefattede Staden med dens DiftriÉe 
8700 Menneſter, Diſſe drive betydelig Nering med 
Korn og Brandeviin, der er befjendt for dets Godhed, 
ligeledes, med Roes og Linoliepreffen. Staden felv 
har fer Oliemoller og desuden endnu flere i Forpagtning 
i den omliggende Egn. - Man udfører aarligt for 
200,000 Daler Olie, J Aaret 1802 blev Nordhau⸗ 
fen ſom Skadeserſtatning overladt Preuſſen, af ſamme 
igjen afftaaet i Tilfitfreden, dog er det i Aaret 1815 
igjen kommet under preusſiſt Herredom og hører til Pros 
vindſen Sachſen, Kredſen Erfurt. 

Vordiſt Mythologie findes udviklet * Skjal⸗ 
dene ad: de gamle nordiffe Digtere i i Danmark, Norge 



284 ' tror 

Sverrig og Island. Reltigion eg Dannelſe gik her ſom 
overalt ud fra Poeſie. Cosmogonien var Grunden til 
Religionslaren, og vidner om en ſterk vild Phantaſie og 
de Landes Beſtaffenhed, hvori den fremkom. Der vig. 
tigfte af denne Gudelære ev Følgende, — Neden ri! var 
ei Jord og oventil var ef Himmel, der var blot + 
Afgrund Ginungagapv "og Taageverdenen (Niflheim), 
Hvori fandtes den Brønd (Huergelmer). — Fra denne 
udgaaer Elivager, adffillige Floder, ſom ſtorknede, naar 
de vare komne langt fra deres Udſpring, og bleve til 
Riimfroſt og opfyldte hele Afgrundens Dyb med Jis. 
Syd for Taageverdenen var Ildverdenen (Muſpelheim), 
fra hiin kom alt Morkt og Koldt, fra denne alt Varmt 
og Lyſt. Da nu den varme Vind blæfte fra Muſpelheim 
paa Riimfroften tsede den op, og Draaberne bleve leyen⸗ 
de, ved dens Kraft, der ſender Vinden, og deraf frem— 
kom Jetten Ymer, Kuldens Kjempe, den førfte Riim⸗ 
thuſſe, der var ond fom den hele Slægt. Engang ban … 
laae og fov i en ſterk Sveed avledes to Menneffer under | 
hans venftre Arm, nemlig en Mand og en vinde; degs 
uden avlede hans ene Been en Søn med det andet, og 
fra diffe nedlammede Riimthuſſerne. Af Rimets Draa⸗ 
ber fremkom desuden Koen Audumla, af hvis Yver fire 
Melkeſtromme udfløde, ſom Ymer nærede fig af. Koen 
"nærede fig igjen af at ſlikke de ſaltagtige Stene. Da 
den cen Dag gjorde dette, udvoxte om Aftenen Menneſke— 
haar af Stenen, næfte Dag et Menneffehoved og tredie 
Dag en heel Mand, fom man faldte Bure. Dennes . 
Son var Bør, fom tog Belſta, Jetten Bergthors Date 
ter til Kone. Med hende avlede han tre Sønner, 
Othin, Viler og Ve, fom bleve Himmelens og Jordens 
Beherſkere. Bors Sønner vare gode, Ymers Affom” 
derimod ond; de lage i evig Krig mod hverandre, "Ens 
deligt dræbre Børs Sønner Ymer, kaſtede hans Liig i 
Afgrunden og fEabte deraf Verden: af hang Blod Havet 
og Floderne, af hang Kjød Jorden, af hans Haar Græse 
fet, af hang Been Bjergene; men af dens Hoved gjorde ” 
de Himmelen, fom de fatte over Jorden med fine fire 

Enter, ved hver af hvilke de ftillede en Dverg for at bær 

reden, Diſſe Dverge heed Oſt, Veft, Syd og Nord. — 
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Af Ymers Saar lob fan meget Blod, at alle Riimthuſſer 
drufnede deri, undtagen Bergelmer, ſom med fin Fami— 
lie paa et Skib undgik den almindelige Ødelæagelfe. 
For at oplyſe Jorden tage Børs Søntier de fra Muſpel⸗ 
heim bidfløine Lys og Gniſter og fatte dem paa Himlen, 
Ymers Hierne faftede de i Lufren og deraf fremfom Sky— 
erne; af hans Pienbryne dannede de Midgaard, og af 
Ormene, der avledes i hané Legeme, fremkom Dverge. 

Engang vandrede Bors Sonner ved Strandbreden, hvor 
de fandt to Blokke; diſſe toge de op og ſtabte deraf to 
Menneffer,. Manden faldte de Aſtur og Qvinden Em⸗ 
bla… Den Ene gav dem Liv og Sjel, Den Anden Beva— 
gelfe og Fornuft, Den Tredie Anſigt, Sprog, Hørelfe 
og Syn. — Denne Lare om Verdens Oprindelſe vifer 
fig klart ſom nordiſt Naturdigtning. Vi fee Naturen 
gage ud af Vinterens Død til Livet og Verdens Besyn⸗ 
delfe knyttet til Sagttagelferne af en Foraarsdag. Jde 
nordlige Lande maatte den fremgaae fom en Riimthuſſe, 
Kuldens Jette; men denne maatte være end, fordi alt 
Sfjønt i Naturen fvinder for Vinteren. Saaledes pe— 
ger Alt hen paaen phyſikalſt Allegorie, der viſt nok ikke 
ſtager tilbage for andre Mythologier, ja vel endog er 
mere ſindrig. Endnu høre følgende Supplementer til 
denne Cosmogenie, der ei fan anſees fom fuldføre, thi 
Wat og Dag, Sol og Maane ere endnu ei fremkomne. 
Om diſſes Oprindelfe lyder det ſaaledes. Jetten Nare 
—** en Datter, Natten, der var fort og mork ſom hens 
eg Slegt. Hun var tre Gange gift, førft med Nagel⸗ 

fare (Luften, Wtheren), ved bvem hun fødre Sønnen 
Audur (Stof), derpaa med Onar (Dannelſesdrift), ved 
hvem hun fødte Jorden; endeligt giftede hun fig med 
Dellingur (Dagningen) af Gudernes Slægt og fødte ved 

ham Dagen,.dervar lys og Fjøn, ſom hang faders 
Slægt. Alfader tog derpaa Natten og Dagen, førte 
dem ud paa Himmelen og gav dem Heſt og Vogn for at 
kiore Jorden runder, Nattens Heft heed Hrymfare, gif 
foran og beduggede hver Morgen Jorden med de Draaber 
Skum, der faldt fra dens Bidfel. Dagens Heſt heed 
Skinfaxe og oplyfte Luften og Jorden med fin Mane. 
Mundelfare havde to ſtienne Børn, ſom han kaldte 
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Sol og Maane. Stolt over fin Datters Skjosnhed gif» 
tede han bende med Glanur, Giædeng Gud. Guderne 
vrededes over hans Stolthed, toge begge hans Born og 
fatte dem paa Himmelen, Den Ene blev. fat til at fys 
re Solens, den anden Maanens Vogn, fom var 
giort af Muſpelheims Ild for at opinfe Jorden. Hver 
af dem forfølges af en, Ufo, der fruer med af opfluge 
dem og bevirker derved deres Bevægelfe, da de ynde fig 
for af undgaae deres Fiender, — Saavidt gaaer maas 
ſtee den ældre Mythologie, hvori Klæmpeſtammer vore 
frem af Naturens Rødder og ſtyde frem i guddommelige 
Grene. Markvardigt er der, at ogſaa her Kjæmper 
leire fig omkring Tidens Afgrund oeg avle Himmelens, 
Jordens og Underverdenens Herrer. Saaledes ere og i 
Grakenland Giganter, Titaner og Cycloper Gudernes 
Stamfedre. Her ſom der gaaer det ud fra Naturideer 
og tilbage til dem; men hev ſom der fortrænger et nyt 
Gudeſyſtem det gamle, og hiſtoriſt Stof blander fig i 
Naturideerne. Men Othin fyntes at ſammenknytte 
det Gamle og Nye fom Zeus hos Grekerne. Det ſynes 
fom man maa ſtjelne mellem to eller fleve Othiner. Den 
ældfte var Solens Symbohog Guddom, og der gives man⸗ 
gen intereſſant Digtning om ham f. Cr. om hans Fors 
mæling med Jordkredſen, hans daglige Omgang med 
Bandets Gudinde, til hvilken han hver" Aften dufter 
under, for mad hende at tømme. en gylden Pokal af 
hendes Clement, om hang med Jordens Dunſter formæs 
lede Straaler, hvorved Tordenens Gud avledes 20. 
Men alle diffe Sagn bleve fiden for en ſtor Deel overs 
førte paa Aſa⸗Othin. Aſer faldes den nye Gudeflægt, 
fom indvandreds med den yngre, Othin eller nedſtamme— 
de fra ham. Af nordiſke Efterretninger antager man, 
at Anforeren for et aſtatiſt Folk, Sigge, Fort før Chris 
fti Fødfel, trængte frem fra Cattcafus til Nord Euro— 
pa, formodentligt fortrængt ved Romernes Exrobringer. 
Han drog mod Nordveſt fra det forte Hav igjennem Rus—⸗ 
land, ſom han efter Traditionen gav til een af fine 
Sønner, ligefom fiden Sachſerne. Hjantrængte derpaa 
videre frem i Norden og kom til Sverrig, hvor Gylfe 
regjerede, modtog den kloge Fremmede og hyldede hans | 

|| 



' BES ' 297 

Lære. Snart hævede han fig til” uindfrænfet Herre, 
bygnede Sigtuna ſom Weiddelpunktet for ſit Rige, ſtif— 

tede en nye Lovgivning og en nye Cultur. Han udgav 
fig felv for den gamle Gud Othin, indrettede et Praſte— 
fEab af 12 Drotter, hvilke beførgede Gudstſeneſten og 
Retten, ſom Sandſigere ſtuede ind i Fremtiden ca ſpage— 
de. Som Opfinder af Runerne fatte han fig. i ſtor Ans 
feelfe og blev frygtet fom Troldmand. — Aſerne vas 
re fornemmeligt følgende Othin, Odin, (Wodan hos 

Sachſerne og Longobarderne, Codan, odden, Woe—⸗ 
de, Gode, hos Angelſachſerne Eowthen) var, Gudernes 
Gjud og den førfte og ældfte af alle, der lever i Aarhun— 
dreder, Han fidder paa en ophoiet Throne alene, betrag— 
tende fig felv. Han har 12 Hovednavne i det gam!e As⸗ 
gaard og 114 andre. Hans flygtige Heft heder Sleip— 
ner. Fra ham og hans Gemalinde Frigge nedſtammer 
Gudernes Slægt, og han heder derfør Alfadur. Frig— 
ge, Gudekongens ophøjede Gemalinde, deler med ham 

” Den Under⸗Throne, hvorfra man kan ſee i alle Lande. Ale 
le Mennefferg Skjebne er aabenbar for hende, men hvis 
[er roligt hendes Bryft.  Begges Sønner ere Thor, 
Tordenens Gud, den ftærfefte af alle Guder og Menne— 
feer, hvis voldfomme Fodtrin fyder fom Storm, hvis 
Hammer Miobolner knuſer det Haardeſte; og Balder, den 
ungdommelig ſtjonne Gud for Veltalenhed og retlig Af— 
giørelfe. Han træder frem i en Glands lig Lilliens. 
Han er den UfFyldige, . til hvis Wre Naturens ſtjonneſte 

Blomſt har erholdt Navnet Baldrian. Nanna, Nefs 
Datter, beundrer med beffedent Pie fin Wgtemages 
Aand. Med hende avlede han Forfete, den fredelige 
Søn, der fan ſammenlignes med Regnbuen, naar den 
fynfer ned fra Nattens SÉye. Han afgjør al Strid, 
thi alle, fom nærme fig Cendrægtighedens Gud, vende 
tilbage med forfonet Hjerte. Hans Pallads Glitner hvis 
[er pan gyldne Støtter, Niord, der mægtigen bevæger 
Stormvinden faa aft ryfter, er Gud for Vindene, for 
Sovaéſenet, "for Handelen og Rigdommen, thi alt dette 
er hos Inſulanerne afhængigt af Vinden. Med fin Ges 
malinde Skada, en Datter af Jetten Thiaſſe, avlede 

T 
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"Dem, der gif i Tvekamp. En Solv-Riim omgiver hang 
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han Sønnen Freir og Datteren Freia, begge ſtjonne, 
velgjørende og mægtige. Freir, der fvæver frem i Fors 
aarets fyfe Dragt, der glindfer fom Engen i rødlig 
Straale, ev Solens Beherſter, og af hans Godhed, er 
Fegn og Solſkin, god Tid og dyr Tid afhængig; Han 
hjerfEer i Afheim, hvor Alferne bGoc. Han rider paa en 
Galt med gyldne Borſter (Gulinbufte). Gerdir, Gys 
mers Datter, var hans Gemalinde. Freia var Kjerlige 
hedens Gudinde. Hendes Pie ev evigt Foraar, hendes 
Hals og Kinder Lys. Hun er' den blidefte og mildeſte af 
alle Gudinder, en Veninde af den yndige Sang og hører 
gjerne Menneffene. Med fin Gemal Odur, fom hun 
miftede og over hvem hun førgede, avlede hun to Dottre: 
Hnos, al Skjonheds og Yndigheds Mønfter og Gerſemi. 
— Tyr, en Søn af Odin beffrives fom en. modig Gud, i 
hvis Blik er Dodsſaar, forekommer høi fom en Gran og 
fvinger Slagenes Torden. Alle modige Krigere ere i 
hans Yndeſt, ſtjondt han egentligt iffe er Krigens Gud, 
men fnarere Gud for Styrke og uforfærdet Mod og ingen 
Ven af mindeligt Forlig. Meget forfjelig fra ham var 
hans Broder Braga, Gud for Viisdom ør Digtekunſt, 
hvilken ſidſte ogſaag kaldes efter ham. Han foreſtilles med 
gylden Telyn og opliver Strengene, fan de tone yndigen. 
Hans Gemalinde er Idunna, fom gjemmer Udodelighe— 
dens Æbler, hvilfe hun i gyldene Skaaler rekker Helter 
ne ved Indtrædelfen i Valhalla, hine Æbler, der alene 
vedligeholde Guderne evig Ungdom, Blandt Othins 
Sønner regnes desuden Hermoder, Gudernes almindes 
lige Bud, Bevæbnet med Hjelm og Pantſer; Vider, 
ſterk fom Thor, Taushedens Gjud og Bale, Buens Sud. 
En Søn af Thor var Uller, af ſtjon Skikkelſe, Meſter 
i Bueſkyden og Skridtſkolsben, ſom blev paakaldt af 

Hage; hang Diſtrikt er Ydalira : Regndalene. — Af 
meget hemmelighedsfuldt Veſen ere følgende Guddomme. 
Den blinde Gud Hodur, Balders Morder, hvis Gjer⸗ 
ning Guderne aldrig funne glemme, men hvis Navn de 
aldrig vilde høre udtalt. Heimdal, en Søn af ni Jette— 
føftre, født ved Jordens Rand, en ſtor, underfuld Gud, 
ſtal bevogte Bifroft, Himmelbroen, (Regnbuen) imod 



ENDT, 299 

Jetterne. Hans Mie feer ved Natten fom ved Dagen, 
hans Øre hører Greſſet vore paa Marken og Ulden vaa 
Lammenes Skind. Han foreftilleg med dyb Pande, Diet 
nedfænft paa det rolige Bryſt. — Blandt Gudinderne 
maa man endnu marke følgende, Saga var den. førfte 
blandt Gudinderne efter Frigge; Eyra Lagekunſtens 
Gudinde; Gefione, Kydſthedens Gudinde, der ſelv 
Jomfrue, beſkytter alle fndffe Jomfruer, og optager 
dem i fine himmelffe Boliger, hvis de døe ugifte; Fylla, 
jomfruelig ſom Gefione, med ſtjonne Lokker og gyldent 
Pandebaand, er indviet i Frigges Hemmeligheder ſaavel— 
ſom Gna, der flyver frem med Solens Straale. Hlyn 
(Lyna) den blide, fom i Ulykken opkyſſer Vennens Taa— 
rer, Gudinde for Venffab og uld, fiaaer i Forbindelfe 
med flere af Kjerlighedsgudindens Tjenerinder. Siofna 
væffer den førfte føde Lyft i Ynglingens og Pigens Hjers 
tev og ſtemmer dem til gjenfidig Benhorelſe. Lofna var 
begavet med den Magt at forene og forfone alle uenige 
Eiſkende. Vara, Gudinde for Bryllup og Xgteſkab, 
fjører de Elſtendes hemmelige Eder og Forlig, hævner 
ſtrengt al Utroffab, men forener derimod de Trofafte. 
Voͤra, for hvem ingen Hemmelighed blev fEjule i det 
menneffelige Hjertes Inderſte, udforffede og prøvede Alt. 
Snotra, Sadelighedens Gudinde, beſtyttede fædelige 
Ynglinge og Piger. Synia, Himmelens Bevogterſte, 
er Gudinde for Ret og Retfærdighed og aabenbarer 
Meeneed. — Ogſaa Nornerne og Valkyrierne ere af en 
egen Vigtighed. Der gives et fort Affetræe, Yadraſil, 
BWerdenstræet over Fortidens Brond. Dens Sirene ude 
brede fig over Verden, dens Top rakker over Himmelen. 
Den har tre langt fra hverandre fjernede Rødder, hos 
Guderne, hos Setterne og over Niflheim. Ved den 
mellemſte Rod er Viisdommens Brønd, Mimers Brønd 
ved den himmelſke Rod findes den hellige Kilde, ved hvil⸗ 

ken Guderne holde Raad og. fundgjøre deres Domme. 
Ved denne Kilde eller Brønd opholde Nornerne fig, tre 
ffjønne Jomfruer, der hede Urda, Verandi og Sfulda, 
Fortid, Nutid og Fremtid. De beſtemte Menneſkenes 
Skjebne og' Liv og indfinde fig ved ſtore re Fodſel. J 

2 
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Wydrafils Grene fidder en Ørn, der ſtuer vidt omÉring 
fig; et Egern, ved Navn Rorotoffe, iøber op åg ned af 
Fræet; fire Hiorte løbe omkring mellem dets Grene 
og gnave dets Bark; Slangen Nidhug gnaver nedentil 
paa Træets Rod, øre aabnale paa dets Sider; men 
Nornerne øfe ſtedſe Vand af den hellige Brønd og gyde 
paa Træet, at det ci Mal rørres. Aſtens Løv udfveder fød 
Dug, Biernes Føde; over Brønden fynge to Svane, 
Selv Guderne føgte at udforſte Nornernes VWiisbom. 
Derfor ſtode de i høi Anſeeſſe, og man indrettede viſſe 
Steder, hvor man ſpurgte dem om Fremtiden. — Vals 
fyrierne eller Diſerne ere frygteligt” Fjønne Vaſener, 
hverfen Døttre af Himmerig eller Helvede, et avlede 
af Gjuderne eller vuggade i udødelige Modres Skjod. 
derfor er der dyb Taushed over deres Oprindelfe. Der 
red Navn betyder Dodsbeſtemmerinder. De foreſtilles 
ofte ſom gruſomme Vaſener, der blot finde Behag i Død 
og Blodsudgydelſe. Man finder dem og ſom Othins 
ffjønne Jomfruer, fiddente med Hjelm og Pandſer paa 
lette Heſte. Heltene fmægte efter deres Ankomſt, for— 

tryllede af deres Yndigheder. De, der indbød til Val» 
halla, vare altfaa ingen ſtrakkelige, men de behageligſte 
Sendebud, velvillige Gudinder, der førte Menneſtene 
til Lytfalighedené Boliger. — Og hvor funde denne 
vel være uden hos Guderne ? Gudernes Opholdsſted var 
Asgaard, Gudeborgen, hvorfra Broen Bifroft gif ned 
til Jorden. Asgaard indflutrede Gudernes Paladſer. 
Der var Balaffjalf, Othins Solvpallads med Hoiſadet 
LidtEjalf, hvorfra han overſtuede hele Verden. Midt i 
Asgaard i Dalen Ida, var Gudernes Forſamlingsſted, 
hvor de holde Ret. Denne Plads var pryder fremfor 
alle; hev var Gladheim, Glædens Sal, Vingolf, Vens 
fEabs og Kjerligheds Pallads og Glaſor de gyldne Træeré 
Lund. - Et eger Pallads med Lunde og fEjønne Omgivels 
fer var Valhalla de Heltes Bolig, der faldt i Kampen. 
Her er det falige Liv deelt mellem blodig Kamp og ſandſe— 
lig Nydelſe. Alle Kampens Saar lægteé igjen ſaaſnart 
Drikkehornet frembragtes. Dette fyldtes af Valkyrier— 
ne med Ol og Miod og overraktes Heltene Einheriarne) 
om ſpiſte Fleſt af Svinet Syrimner, der ſtedſe paa nye 

J 
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vorte ud, hvor meget man tog af det. Heltenes Antal 
var der overordentligt Tort og forøgedes ſtedſe; dog on— 
ffede Guderne det endnu ftørre for at kunne udholde 
Kampen i Ragnarokr mod Fenrisulven og flere Uhyrer af 
Lokes Afkom. Denne Loke var en Søn af Jetten For 
haute og Jettinden Laufeia og, levede ftedfe blandt Gu— 
derne, der yndede ham for hang Skſonhed, - fFjøndt 
han ei funde fornæate fin Herkomſt og ſktadede Gus 

derne hvor han fandt Leiiighed dertil. Med Jetteqvin— 
den Angerbode avlede han Hela, Gudinde i Uhdervetdes ' 
nett, der var halv blaae, halv Ejødfarvet og af ”ayfelig 

fitfelfe, desuden Fenrisulven og den ubvre Midgaards⸗ 
flange, Jormungandur, ſom omgiver hele Jorden. 
Hela herſker i Niſtheim; hendes Sal er Jammer, hen» 
des Seng Sygdom. hendes Bord Hungersnod, hendes 
Kniv Sult, hendes Tjener Langſomhed. Alle de, ſom 
døde af Sygdom og Alder, vandrede hen til hendes 
førgelige Bolig. Men Skſaldenes philoſopherende 
Phantaſie antog nu af Tilintetgiorelſe Fulde ſeire over 
al Tilverelſe. Saaledes opkom Sagnet om Verdens 
Undergang ligefaa eiendommeſig nordiſk og uühyre ſom 
Sagnet om dens Oprindelſe. Tre ſteakkelige Vintre 
ſkulde følge paa hverandre og derpaa iajen tre, Sneen 
fulde ftyrte ned fra alle Sider, Kulden blive ſtreng, 
"Stormen heftig, Solen vilde ſtjule fig, og hele Verden 
opflammes til blodige Krige Dette er Tegnet vaa at 
Jorden ſtal ftyrte fammen og Ragnarokr, Gudernes 

ſom, naar det opſperrer Gabet, med den øvre Deel 
rører Himlen og med den nedre ftøder mod Afgrunden, 
opfluger da Alt, medens der under Surturs Anforſel 

ſkeer et Angreb paa AMégaard. Himmelen beſtormes af 
Setterne, og Himmelbroen ftyrter fammen, naar de ride 
over den, Derfor er Heimdal fat vedden ſom Vægter, 
og derfor glædede Guderne fig ved de talrige Medkjampere 
i Valhalla. Men al Forfigtighed og alt Modvarge er 
forgjeves, thi Guderne omfomme dog, felv den altſty— 
rende Othin og den frærfe Thor. En nye Sol oplyſer 
derpaa Jorden og et reddet Menneffevar Lif og Lifthra— 
fer, der have næret fig af Morgenduggen, fornye Mens 
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neſkeſſegten. Der gives nu nye Boliger for de Gode og 
Onde til Belsnnning og Straf, Gimle og Naſtrond. 
Vidar (Seierherren) og Vale (den Mægtige) fEulle boe i 

R 
É 

| 

paa Ydas Sletten. hvor Asgaard før laae; didhen kom⸗ 
me og Thors Sønner Mode og Magne, der have erholdt 
Thors frygtelige Hammer. Vidar flæffer Fenrisulvens 
Gab. — Hovedkilden til den nordiſte Mythologie er 
Edda (overfart af Nyerup 1808), der fiden paa forfFjels - 
flig Maade er brugt af flere SÉribentere, Om den nordis 

— fe Mythologie er yttret forÆjellige Meninger, ifær om 
dens hiftoriffe Værd, Suhm, Schloͤzer, Mallet, Ades 
lung, Graͤter, Ruhs, Grundtvig og flere have arbeidet 
paa af oplyſe denne Videnſtab (Sammenlign Grundt— 
vigs Mytologie eller Udfigt over Eddaleren, Kjøbens 
havn 1808). 

Vordlyſet er ect af de intereſſanteſte Meteorer, 
hvis Forklaring endnu ei er lykkets Phyſikernes Skarp⸗ 
findighed. Det beftaaer af et ſterkt, rødt, ildfarvet 
Lys, fom lader ſig feg paa den nordlige Horifont, og 
fra hvilket klare Lysſtotter ftige op mod Zenith. Det 
fremkommer fædvanligt fnart eller nogle Timer efter So— 
lens Nedgang og har næften aldrig fundet Sted -efter 
Midnat. Hyyppigſt feer man Nordlys om Vinteren og 
ved Forgarsjxvndogns Tid. Dog fees de fun ide nord—⸗ 
lige Lande, hvor man hidtil hav bemærfet dette Phoenos TT 
men, der er aldeles ubefjendt længere mod Syd. GJomere 
man nærmer fig Norden, defto hypvigere og ftærfere fan 
man fee Nordlyſet. Celſius bemarkede i Stockholm 224 

Nordlys fra Aaret 1716 til 1732. Allerede de Gamle 
have været opmærffomme Sagtragere af dette Phoeno— 
men. Ariſtoteles beſtriver et Meteor, ſom ſynes at have 
været vort Nordlys. . Seneca og Plinius omtale Him— 
melphoenomener, der ligne vort Nordlys. Imidlertid 
har man førft fva det femte Aarhundred efter Chriſti 
Fodſel nøiagtige hiſtoriſte Efterretninger om Jagttagels 
ſer, der ere gjorte over Nordlyſet. Om Aarſagerne til” 
derte Naturſyn have de nyere Phyfifer fremfat de meeſt 
forſkjellige Meninger.  Noale antage Nordlyſet for en 
magnetifE Materie, der udftrømmer fra Jordens Vorde 
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pol og underſtotte denne Hyrothes ved den Jagttagelſe, 
at Magnetnaalens Afvigelſe, naar dette Phoenomen fin— 
der Sted, betydeligt-forandrer fig, hvilket derimod An— 
dre paaſtage aldeles ikke at have iagttaget, og atter Andre 
have villet bemarke en lignende Bevæg: lfe hos alle Mes— 
fingnaale, medens Nordlyſet finder Sted. Efter Cus 
lers Hypothes fremfommer Nordlyſet, ligeſom Cometens 
glindſende Hale, ved Solſtraglernes Virkninger paa 
vor Atmoſpheres Luftdele. Ifolge en anden Mening 
Beftaaer Nordlyſet af phosphoreſcerende Dunſter i den 
Atmoſphare, hvor en meget fortyndet Luft gjør Oprins 
delfen af vandagtige Dunſter umulig. Andre forflare 
Nordlyſet fom et blot optifE Meteor deraf, at Gjenſtin— 
net af denved Nordpolen ſammendyngede og af Solen 
oplyſte Jis og Once fra den derværende Dunſtkreds tilfo— 
reg vort Mie ved en anden Refler. Atter Andre have fat 
Nordlyſet i Forbindelſe med Electriciteten. Denne fidfte 
Mening ert de nyeſte Tider bleven ſadvanlig, og Frank— 
lin har ifær underſtottet den. Da den electriſte Mate— 
rie, ſom, efter hans Synsmaade, eri beſtandig Strom— 
men fra Syden til Norden og hidfores ved Skperne, 
formedelft den tykke Jisſtorpe i Sordpolens Egne, . her 

-ei kan trænge ind i Jorden, fan nodes den til igjen at 
ftige opad og bane fig Vei igjennem den ved begge Pos 
levne meget lave Dunſtkreds i det lufttomme eller dog 
tyndere Rum. Imidlertid har ingen-af diſſe Hypothe— 
fer, ſom alerede er bemarket kunnet oploſe alle Phoeno— 

mener ved Nordlyſet til alle Phyſikers Tilfredsſtillelſe. 

Vordſtjerne, Polarſtjerne, er den Stjerne, ſom 
. ftaaer Nordpolen nærmeft. Den er en Firftjerne af ane 

den Størrelfe, wed den yderſte Ende af Halen paa den 
lile Bisrn, oa tjener ſom Tegn til at finde Norden og 
Nordpolens Stilling. 

Vordſoen, eller det germanniffe Hav, paa nogle 
Steder ogſaa faldt Veſterhavet, ligger imellem Stor— 
brittan'en, Holland, Tydffland, Norge og Danmar. 
Navnet Nordføe har det faaet. af fin Beliggenhed for 
Tydſtland og Holland. Man regner dette Havs Flades 
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indhold til roooo Quadratmife. Dets Vand har den 
Egenſtab, at det ev mere falt end Bandet i Øfterføen, og 

ar man der hyppigere end i andre Have bemærfer hiin 
Glands, hvorom man maa efterſee under Artiklen Mols 
luſter. Ebbe og Flod t-dette Hav viſer fig ftærfeft ved 
Koſterne af Holland og England, hvilket kommer deraf 
at Vandet der trænger ſammen ved Canalen imellem Enge 
land og Frankerig. Denne Ebbe og Flod er endog marke⸗ 
lig paa Themfen til langt op i Lander. —* | 

Vorfolk, et Landfab i England, der omgives af 
Suffolk, Cambridge, Lincoln og Nordſoen og hører 
til Englands meeſt dyrkede Egne. Man tæller heri 
273,400 Indbyggere. Hertugerne af Norfolk, der be⸗ 
ſidde Endeel af dette Shire, ere Arvemarſchaller af 
England. 

Torge, et for nærværende Tid med Sverrig fore— 
net Kongerige paa den ſtandinaviſke Halvoe, begrendſes 
mod Nord af Jishavet, mod Oſt af Sverrig, mod Syd 
af Kattegat og mod Veft af Nordſoen og Jishavet. 
Dette Land, hvis eldſte Indbyggere vare af gothiſt og 
finſt Herkomſt, modtog efterhaanden Othins Lære, men 
var deelti mange Smaariger, indtil det lykkedes Has 
rald Haarfager (8637 933) at ſamle hele Norge under 
fit Herredom. Hans Søn Erik Blodoxe blev forjaget 
for fin Gruſomhed og Nordmandene indkaldte den i Eng— 
land opdragane Hagen Adelſteen, en fortræffelig Regent, 
der dog forgjeves føgte at indføre Chriftendommen. 
Ham fulgte hans Broder Harald Graafeld, der myrdes 
deg efter Hakon Jarls Anftiftelfe, ſom derpaa beherſtede 
Norge, indtil 995, da han ved Oluf Trygveſens Ans 
komſt til Norge, bfev dræbt af fin Trel Karker. Oluf 
Trygveſen gjorde fig forhadt ved fin Strenghed i at inde 
føre Chriſtendommen og omkom i Slaget ved Svolder 
(1000). hvorpaa Jorge deelteg imellem Kongerne af 
Danmark og Sverrig, ſamt Erik Jarl. Efter nogen 
Tids Korlob (1015) bemægtigede den norffe Prinds 
Oluf den hellige fig Riget, men blev ligefom Oluf Tryg⸗ 
vefen, forhadt for fin Strenghed i at indføre Chriftens 
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bommen, maatte forlade fit Rige, gi til Gardarike og 
kom detpaa tilbage, Hang misfornøiede Underfaatter, 
for underftørredes af den danſte Konge Knud, gik ham 
imode og traf ham von Stikleſtad, hvor han faldt 1030. 
Derypaa blev den dare Prinds Svend en kort Tid "Nors 
ged Beherſker, men vakte Misfornøielfe og blev fordres 
ven 1036, hvorpaa Nordmandene indkaldte Olaf den 
helliges Sen Magnus, der fit —S den Gode og + 
tillige herffede over Danmark. Han blev fulgte af Has 
rald Haardraade, der omkom paa er Tog til England 
1066. Efter Oluf Kyrre kom derpaa Magnus Barfod 
pan den norffe Throne. Mellem hans Deſcendentere 
vaktes blodige Krige, og flere udgave fig deels for hang 
Sonner, deelg for. hang Slegtninge, hvilket de beviſte 
ved Jernbyrd. Et Partie ved Navn Birkebenerne fatte 
den duelige Sverre paa Thronen (f 1202), dog maatte 
han næften fin hele Regjering igjennem fjæmpe mod de fors 
ſtiellige Partier, ſaavel ſom mod Geiſtligheden, der ſtedſe 
vifte fig ham. fiendſt. Urolighederne vedvarede endnu nos 
gen Tid indril Sverres Sonneſon Hagen Hagenfen, lyk⸗ 
keligt dæmpede dem og afſkaffede Jernbyrd. Han regjes 
rede derpaa med megen Anſeelſe og vedligeholde Norges 
Herredom over Syderégerne og Ørfenøerne, og erholdt 
tillige StørGedelen af Jriand. Ved hang Dgd (1262) 
fom hang Son Magnus Lagabæter (Lovforbedreren) paa 
Thronen; ham fulgte Erik Præftehader, med hvis Bros 
der Hagen steden gamle norſte Mandsſtamme uddøde 
1319, og Riget arvedes af hang Datter Ingeborgs og 
den fvenffe Hettug Eriks Søn, Magnus Sme, der ved 
fin Søn Hagen den 6teg Giftermaal med den danſke 

Prindſeſſe Margrethe fremmede Foreningen imellem 
Danmark og Norge. Ved Hagen 6tes Død 1380 fom 
| begge Rigerne under ham og Margrethes Søn Oluf, eg . 

denne Forbindelfe fradfæftedes ved Calmarunionen 1397. 
Denne Forening mellem Danmark og Norge vedvarede 
indtil 1814, da Kongen af Danmarf i Freden til Kiel 
den 14de Januar faae fig nødt til lat aftrede Norge 
til Sverrig mod at erholde Svenſt Pommern. Nord— 
mændene vilde ei erkſende denne Afſtaaelſe og valgte des 
reg Statholder, Prinds Chriftian af Danmark, til des 
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res Konge. Kronprindſen af Sverrig, Carl Johan, 
trængte derfor ind i Norge, ſom efter nogle Cægininger 
ſluttedeen Convention med ham, tfølge hvilfen Jorge 
(Fulde forenes med Sverrig, ſom ſelvſtendigt Rige med 
en egen Conſtitution. — Borges Zladei dhold er over 
7000 Quadratmile, og dette Rige ſtrokker fig fra 58de FN 
til 719 N. B. Climatet er i den oſtlige Veel meget raat 
og i den nordlige meget folde; ved Sokyſten er Luften 
mere tempereret, — Luften ev meget fund og Sommeren 
fort, men ofte brændende heed. Landet et fuldt af os 
vadfer, Skove, Bjerge og øde Egne,” og ev derfor fun 
fvagt befolket, thi hele Norge har ei meer end mellem 8 7 
og 900,000 Indbyggere. Landets Beſtaffenhed lægger 
ſtore Hindringer i Veien for Agerdyrkningen. Indbyg⸗ 
gerne eve derfor, naar Korntilførfel mangler, udſatte 
for Hungersnod. Deres vigtigſte Naringsveie ere 
Biergverksveeſenet, Skovene, Fiffericrne og Handelen. 
Norge udfsrer ifær Trævare fornemmeligt Maftetræer, 
Jern, Kobber, Beeg, Salt, Pelsvark, Sild, Lar, 
Stokfiſk ꝛc. Der indføres igjen Kryderier, Korn, Viin, 
Brendeviin, Klæde, Oſt, Tobak og Kramvarer.. Ind—⸗ "Ma 
byggerne befjende fig til den lutherſte Religion og tale 
fanme Sprog fom de Danſke. — Ved Foreningen med 
Sverrig erholdt Jorge en egen Conſtitution. Et ſaa⸗ 

"Faldt Storthing, beftaaende af hele Nationens Repræs 
fentantere, ſammenkaldes til viffe Tider for at beſtemme 
Paaleg og give Love, Kun Nordmænd funne anfættes 
i de vigtigfte Embeder i Norge. Deere ei pligtige tilat 7 
væbne fig uden naav Rigerne angribes. Et Startéraad I 

foreſtager Forvaltningen tilligemed den ſpenſke Stathol—⸗ 

der. Kongen af Sverrig er tillige Arve, Kongeraf Nor— 

ge. — Notge har mange tildeelg betydelige Bjerge: . 

Kjølen gaaer for en Deel mellem Sverrig og Norge; År 
Dovrefjeld over 7000 Fod høit adftiller Chriſtianiaſtift 

fra Trondhjemsftife; Langfjeldene og Filefjeld gaae fra 

Mord mod Syd og ende fig i Forbjerget Lindesnæs, det 7 

ſydligſte i Norge. Det nordligfte Forbjerg, over 71 [1 J 

N. B., heder Mordcap. og det veſtligſte i Bergensſtift 

Stat, Fra Bjergene udfpringe en Mængde Floder, der 

i Norge kaldes Elve; de løbe almindeligt over Klipper 
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og have et ſtridigt Lob, Hvorfor de ei ere feilbare, 
Glommen løber fra Ørefundsføen langs med Norges oſt— 
lige Grendſe, forener ſig med ormen, der kommer fra 
Mieſen, Ealdes derpaa Storelven, danner Vandfaldet 
Garpen og falder ud i Kattegat ei langt fra Frederiksſtad. 
Drammen fommer fra en Indſoe, faldet Tyrifſord og 
falder ud i Dramsfiorden, fom er en Arm af Chriſtiania— 
fjorden. Loven, ſom kommer fra Bergensſtift og gaaer 
forbi Kongsberg, falder i Laurvigéfjorden. En anden 
Flod ved Navn Loungen, der løber igjennem Guldbrands⸗ 
dalen,” er befjendt af et Nederlag, den ſtotſte Oberſt 
Zinklar der leed i Aaret 1612. Norge har ogfaa en 
Mængde Indſoer: Fæmundføen ligger raa Grendſen af 
Sverrig og Norge; Miøfen ligger oſtligt i Chriſtiania— 
ſtift; desuden findes i ſamme Stift Hieren og Bande 
føen. - Wed Norges meget lange Kyſt findes en uhyre 
Mængde Smaaber, Klipper og Havbugter. Blandet 
diffe ere de vigtigſte: Chriftianiafjorden, hvorfra Drams— 
fiorden gaaer; Trondhjemsfjorden og Veftfjorden, der 
danne$ af endeel Øer ved Nordlandene. $ Nærheden 
er en farlig Havſtrom eller Malftrøm faldet Mofføes 
ſtrommen. Norge inddeles, efter Bſergenes Gang, 
i det Sondenffeldſte og Nordenfjeldſke, efter den politiſte 
Beſtemmelſe i fem Stifter: Chriſtiania eller Aggerhuus— 
ſtift og Chriſtianſandsſtift, ſom udgjøre der Sondenfjeld⸗ 
ſte; Bergens, Trondhjems og Nordlandenes Stift, ſom 
udgjøre det Nordenffeldſke. 

Vormalſtoler kaldes de Skoler, der ſtulle tjene 
til Monſter eller Norm for de ovrige. Af dette Slags 
vare de, der indrettedes af Abbed Felbiger i Bohmen og 
Schleſien paa Maria Thereſias Befaling. Nu gives 
der i Preuſſen, Wuͤrtemberg og flere fmaae tydffe Stater 
Normalſkoler efter den peſtalozziſte Methodes Idee, om 
hvilke man ei endnu fan ſige noget Afgjørende, da de ere 
i deres Oprindelſe. Den af Napoleon oprettede og af 
Ludvig 18de i Febr. 1815 nyorganiſerede Normalſtole i 
Paris er en Dannelfesanftalt for Lærere ide lærde Sko— 
ler, Hvortil hvert Akademie eller Univerſitet i Frankerig 
aarligt fender et forholdsmæsfige Antal Candidater 
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paa fre Aar. Det fEjelner fig fra de i Goͤttingen, 
Leipzig, Berlin og Månden fun derved, at Eleverne 
boe ſammen under Kloſterdiſciplin. 

Tormanner var Navnet, ſom Europas fydlige 
Folkeſlag brugte om de Folkeſlag der vandrede ud fra Nor— 
den, iſer i det &8de; 9de og rode Aarhundred, gjorde 
Haver uſikkert, landede overalt paa Kyſterne, trængte 
endog langt op i Landene og udbredede Skrek og Odelaeg⸗ 
gelſe, hvor de kom frem. Under Navn af Oſtmanner 
javde nordiſte Folk alerede tidligt oprettet fmaae Riger Æ 
i England og Irland. Siden var det iſer Dans 7 
fEe, der, en lang Tid vare farlige for England, fom fulde 
kommen erobredes af dem unter Knud den fore. — Længe 
før vare ſtore Sværme af Notmanner ſeilede til Frantes 
rig, hvor de med deres fmaae Skibe endog løbe op ad 
Floderne, beleirede ſelv Paris og indjagede ſaadan 
Skrek, af man i Kirkerne bad imod dem: a farore 
Normanorum libera nos o Domine! (Fra Docs 
mannernes Raferie frie og o Gud!). En Nordmand, 
ved Navn Rolf eller Rollo, Søn af den norffe Rognvald 
Sari paa Møre, maafte under Harald Haarfagers Re» 
gjering forlade Norge for begaaet Strandhug, fulgte 
nu fine Landsmends Exempel og gif med endeel andre 
driftige Sørøvere til Englands og Frankerigs Kyſter, 
hvor han gjorde fit Navn berømt og frygter. Endeligt 
landede han ti det nordlige Fraukerig, Neuſtrien og tvang 
den daværende fvage Konge Carl den eenfoldige til at 
overlade fig Endeel af Neuſtrien, ſom nu efter Norman— 
nerne blev faldet Normandiet; tillige ægtede han Carls 
Datter Sigla, lod fig døbe og antog i Daaben Navnet 
Robert. Een af Normandiets følgende Beherſtere, 
Hertug Wilhelm, indtog i Aaret 1066 hele England, 
fra hvilken Tid Hertugerne af Normandiet bleve endnu 
mere farlige for Kongerne af Frankerig. Endeel Nor— 
manner vare tilfeldigviis komne til Nedreitalien, havde 
der taget Tjenefte, bleve fiden efterfulgte af andre og bes 
nyttede fig af Omftændighederne til at ftifte en lille Stat, 
fom meer og mere udvidedes, Tancred af Hautevilles 
tolv Sønner udmærkede fig paa diſſe Tog, fornemmeligt 



i VNor 299 

obert Guiſcard og Roger, ſom blev Greve af Sicilien. 
Roger 2den forenede Neapel med Sicilien og anteg Kon— 

getitelen 7031. Imidlertid ophorte lidt efter lidt Nor— 
mannernes Erobringer, da en ordentligere Regjering fik 

Overhaand i Danmark pg Forge, efterat Gorm den 
| Gamle og Harald Haarfager havde ſamlet de nordiſke 
Smaariger; Chriſtendommens Indforelſe virfede ogſaa 

paa Nordens Beboere og bibragte dem en mere fredelig 
Tænfemaade. — Ogſaa til Rusland kom nordiſtke 
Folk, dog ei under Navnet Normanner; de kaldtes 

| hér Waringer eller Waræger og ftiftede et Rige under 
Rurik (362). 

Vorrkoͤping, een af de betydeligſte Stader i 
| Sverrig, ligger i Provindfen Oſtergothland ved Motaz 
laſtrommens Udleb i Øfterføen. Dens begvemme Be— 
liggenhed ved Floden og Soen gjør den til en vigtig 
Stapelſtad. Staden har henved 9000 Indbyggere, bes 
tydelige Sfibsværfter, ſamt vigtige Manufacturer og 
Fabriker. | 

Vorth (Lord Frederik), Greve af Guilford, født 
1732, brittiſt Statsminiſter fra 1767 til 1782, døde 
den ste Aug. 1792. — Denna Statsmandé offentlige 

| Liv, hans Indflydelſe paa Folkemeningen, hans Talens 
| ter, Feil og LidenFaber, hans politiffe Forbindelſer og 

hans Stridigheder med Lord Chatam, Edmund Burke, 
Charles For, William Pitt og Andre, ſtaae i veſentlig 

| Forbindelfe med den amerifanffe Frihedskrigs Hiftorie. 
| Gan gav det førfte Cremyel i den brittiſte Statsforvalt— 

ning paa at fortfætte en Folfe og Handelskrig med Vedr 
holdenhed under de ſtorſte Anſtrengelſer, felv ved følelis 
ge Tab til Statens fuldfomne Spvakkelſe i den Overbe— 
viisning, at den ftørre Pengemagt endeligt maatte ſeire. 

Pitt fulgte dette Vedholdenheds Exempel, ſom Lord 
North, hans Forgjenger og hang uforſonlige Fiende, 
— havde givet, i den franſte Revolutionskrig, dog med 

mere Indfigt, Værdighed og Conſequens. Ingen brittiſk 
| Statéminifter er bleven faa forhadt og ingen har desuden 
| holdt fig faa fænge fom Lord North, et Beviis paa at 

i 
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han beſad uſedvanlige Talenter, hvilke han anvendte mes 
re egenfindigt og. med Duelighed end med VWiisdom. 
Med perſonlig Wegjerrighed ſtſelnede han fig gandſtt 
fra Pitt, der viſte langt ftørre- Talenter, fornemmekige 
mere Dybhed, Strenghed og Klarhed i Tenken, og 
hvem Fadrenelandet gif over Alt. Samtidiges Had 
ſtyrtede Lord North og Efterverdenen forkaſtede hang 
Retfærdiggjøreffe. Imidlertid fan man ei lægge ham 
den ulyffelire Gang i den nordamerikanſke Krig til Laft. 
Den førfte Aarſag til de amerifanffe Coloniers Frafald | 
fan ei tillægges Lord North. Bute havde forſt overtalt 7 
Kongen til vilkaarligt af paalægge Amerikanerne Skat. 
Dog modfatte North fig ſiden de bedre Forſlag til Forſo— 
ning. Han gjorde Brudefulægeligt, og udvidede Be— 
ftiffelfesfyftemet mere end nogen af hans Forgjengere. 
LordNorth var lidet bekſendt, da han efter Charles Town⸗ 
ſhends Død 1767 blev udnævnt til Cantsler for Skat— 
kammeret. Efter fine politiffe Grundfætninger hørte 
han til Tories, eller til den fongelige Magts Forſvarere; 
men han tænfte maadeholdent og havde mindre ftødende 
Former. Hans Cvner udmærfede ham uden at fætte 
ham i den førfte Rekke. Han befad megen Forretnings⸗ 
kundſkab og Rygte om Redelighed. Af Natur lidet 
virkſom, manglede Gan dog ei til viffe Tider beſtemt 
Standhaftighed. Imibdlertid herſtede der i alle hans 
Synsmaader og Udkaſt en vis Ubeftemthed og Forvirring 
i Ideerne; og, omendſtjondt han almindeligt havde det 
rigtige Maal for Die, og ſyntes at ftræbe derefter , faa 
blev han dog ofte den aabne Politiks jevne Vei utroe. 
Med alt det Gode, fom hang Henfigter funne have havt, 
fortjener han Bebreidelſe for Ubeſtemthed og Svaghed; 
thi han gav ti hele fin Forvaltnings Løb fun fjeldent Bevis 

fer paa Kraft, Indſigt og Viisdom. Saaledes dem— 
mer Belsham om Lord North i fine Memoirs of the 
reign of George III, London 1795, 2 Edit. Cen 

af hans førfte Handlinger var det Forſlag at ophæve Havs 
netolden fra 1767 i de amerifanffe Colonier, med Unde 
tagelfe af Theeſkatten, fom man med Henſigt ftod paa for 
at viſe Storbrittaniens Hoihedsret. Oppoſitionen mods 
ſagde uüdtrykkeligt denne Undtagelſe. „Har Stempelae⸗ 
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tens Tilbancfafdelfe, fonrede North, „lart Amerikaner— 
ne Lydighed? Har vor Eftergiven bevirket Maadehold 
hos dem? de beſtride vor Bet at paalægge dem Skat; er 
det vel raadeligt, ved Tilbagefaldeifen af den hele Tolds 
act at opgive biin Ret? Nei, netop nu, da de ei ville 
erkſende vor Ret maae vi udøve den. Ellers opgive vi 
virkeligt for ftedfe- Moderlandets Overherredom. En 

fuldkommen Tilbagekaldelſe er ci tenkelig før Amerika 
ligger for vore Fodder. Denne trodſige Udfordring dad— 
ledes høit. Miniſteren erholdt dog Stemmefleerhed, 

| og fra dette Hieblik var hans offentlige Livs Skjebne 
| Kamp med' Colonierne og Amerikas Frihed. - Andre 
I Stridigheder imellem Staden London og Parlamentet, 
| hvorved den befjendte Wilkes fpilledeen Rolle, og, ſom 
endelig i Aaret 1771 havde Lord⸗Mayhorens Heftelfe i 

Tover til Følge, bleve lagde Miniftrene til Laft af Oppo⸗ 
| fitionen. Folket i London begik ved denne Leilighed gros 
ve lldfvævelfer; Lord North kom perſonligt i Livsfare, 
og City forlangte gjentagne Gange af Kongen Parlamens 

tets Oplosning og hans uduelige og deſpotiſte Miniſters 
Afſteed. Dog vandt Lord North uagtet nogle falffe 
| SÉridt, han gjorde, ftedfe mere i den offentlige Mening. 
| ved hans eftergivende Tone og ved hans Tenkemaades 
tilſyneladende Aabenhed og Ligefremhed. Han var efter . 
| Lord Rockingham den førfte Statsminiſter under Georg 
| den 3dies Regjering / til hvis Forvaltning Folket fatte 
nogen Tillids Det af ham med Spanien hæderligt flute 
| tede Forlig, den felv ved Ruftningerne mod Spanien, 

bevirfede gradvife FormindØelfe af Nationalgjelden, 
|. Greven af Dartmouths Udnævnelfe til Statsſekreteer for 

Amerika, en Statsmand der var mod at paalægge de 
amerikanſte Colonier Skatte, og almindeligt agtet for fin 
Retſkaffenhed og fir Maadehold, erhvervede Lord North 

| almindelig Tillid. Nationen faae i det mindſte Minis 
ſtrenes Tilbøielighed til at bilægge den lange Tvift med 
Amerika. North drev med ſtor Stemmefleerhed adſkil— 
lige Forſlag igſennem i. Parlamentet, der ſom forfat— 
ningsſtridige fandt ſtor Modſigelſe, f. Ex. Udnavnelſen 

Jafet hemmeligt Udſkud til art underføge det oſtindiſke 
Compagnies forſtyrrede Finansanliggender, hvilke hav— 
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de Opdagelſen af adſkillize Magtmisbrug og en Ands 
ferænfelfe af dets Regjeringsret i Indien til Følge. 
Lord North opftillede ved denne Leilighed den vigtige 
Gjrundfætning , at den afen Stats Underfaatter er» 
hvervede Landeiendom, umiddelbart udvidede Statené 
Landeiendom felv og ef var Erhververens Eiendom; at 
igvrigt det oftindiffe Compagnies Tilſtand nødvendigt 
fordrede Parlamentets Medhjelp, men at man, naar 
man bevilgede det et Laan, maatre fifÉre det ved paſſen⸗ 
de Forholdsregler mod fremtidig Forfægenhed, Publi— 
kums Utilfredsbed med diſſe „kongelige Eventyreres og 
Groſſereres Herſkeſyge og Undertrykkelſe“ var faa ſtor, 
år Lord North i Aaret 1773 drev adſtillige yamygende 
Indſkrenkelſer af hiint ſtolte Selſtabs Rettigheder igſen⸗ 
nem, uden dog at drage det til Regnſtab for de af det 

udevede Undertrykkelſer. Kronen erholdt nu umiddel— 
bart Deel i Landsindkomſterne af Indien. Saaledes 
hevirkede Lord North, at Staten fik Overopſyn over det 
oftindiffe Compagnie og blev Medregent i ſamme, men 
og Deeltager i fammes uretfærdige Udfuelfer. Minis 
ſterens Modſtandere bemærfede derfor med Ret, at det 
var en daarlig Trøft for Indbyggerne i Bengalen, naar 
de hørte at den brittiffe Stat, ved fuldkommen Kunds 
f£ab om det ſtjendige Udſuelſesſyſtem, der nedtrykte 

Indien, vilde hevne fig derved, at den plyndrede Røvere 

ne! Warren Haftingé Forvaltning befræftede fun alt for 
meget denne Bebreidelfe. Blandt de Indretninger, 
Lord Morth gjorde med Henſyn til Indien, fortjene dog 
følgende at nævnes ſom retfærdige og henſigtémasſige: 
at Preſidentſkaber Bengalen fif politiſt Overmagt over. 
de andre Praſidentſkaber i Indien; at Kronen for 
Fremtiden funde nægte fit Samtykke ved Udnavnelſen 
af Gouverneuren og Raadet i Indien, og atenegen 
overſte Domſtol i Indien oprettedes og beſattes udeluk— 
kende af Kronen. Men paa Erſtatning for de Udfuels 
fer, Compagniet havde tilladt fig i Indien, blev der 
ikke tænkt, Den Klage, der ved denne Leilighed gjor— 
deg mod den berømte Lord Clive, ryſtede ham ſaaledes, 
at han, ſtſondt friklendt mod ringe Dadel, ei kunde 
taale den offentlige Menings Bebreidelfe, men berø' eds 
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fig felv Livet i Tungſind. Diſſe vare de vigtigſte For— 
handlinger i den glimrende Periode af Lord Norths Mis 
nifterium til Slutningen af 1773. Han havde ftedfe 
en ftor Fleerhed for fig. Kun Billen med Henſyn til 
Ubvidelſen af Toleranfeacten, blev to Sange forfafter i 
Overhuſet efterat den var antagen i i Underhuſet. Nu - 
blev Krigen med Amerika Statens vigtigfte Anliggende. 
Det kongelige Budſkab, fom Lord North den 7de Matts 
1774 overbragte Parlamentet om den angaaende Thee— 
agten i Boſton ovfomne Tumult, opfordrede til de ſtren— 
gefte Forholdsregler mod de amerikanſte Coloniers opror⸗ 
ſte Aand. Huſet bifaldt Miniſterens Tale og beſluttede 
eenſtenmigen at handle med Faſthed sa Eftertryf. Bor 
ſton-Port-⸗Bill, der forbød al Handel med Boſton, og fore. 
flyttede Regjeringens Sæde derfra til Salem, blev ans 
tagen paa Miniſterens Forflag. Men hans anden og 

| Tredie Bill øm Forfatningens Ophavelſe og en nye Rets— 
| forfatning i Maſſachuſets gif ei igjennem uden heftig 
Modſigelſe. Kraftigſt hævede Oppoſitionen fig imod et 
| fjerde Forflag af Miniſteren, bvorefter Kronen fulde 
forvalte Canada uindſtrenket. Lord Chatam, ſom Sy: 
gelighed flænge havde afholdt fra ut komme i Parlamen⸗ 

| get, talte nu for Amerikanernes Rettigheder, „Eng— 
land, fagde ban, har ci Ret til at paalegge Amerika 
Skat.“ Ogſaa den berømte Edmund Burke underftørs. 
| tede med fin Veltalenheds hele Kraft, det Forflaa, at 
randflaae angaaende Theeactens Ophevelſe. Miniſteren 
feirede desuagtet. Men hans Forholdsregler frembragte 
den modſatte Virfning i Amerika. Den Ooftoner: Have 
nebill gjorde Boſtons Sag til alle Coloniernes Saq. De 
forfamlede nemlig en Generalcongres i Philadelphia, 
protefterede imod de anførte uretfardige brittiſte Parla— 
mentsacter, befluttede indbyrdes. at ophæve al Handel 
med Storbrittanien og vendte fig i ſtriftlige Foreſtillin— 
ger til den brittife Nation og til Kongen. Deres Frems 
gangsmaade erholdt Chatams Bifald, og Ovpofitionen 
dadlede højt Minifteren, fordi han havde opflammet en 
Borgerkrig, ved af true Amerikanerne med Slaverie. 

'Men Lord North holde Krigen for umulig, og Lord 
| Y 
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Sandwich, den førfte Admiralitets Lord for faa let, at 
Reajerinaen forſomte enhver alvorlig Forberedelſe til 
famme, ja formindſtede endog de 1774 bevilgede 28000 
Matroſer til 16000, Alligevel erklærede Parlamentet 
1775, imod Chatams Bønner og Raad, at forfone 
Amerika ved af træffe Tropperne børt fra Boſton og et 
dømme det uhørt, og imod hans Advarfel, ef ved Haard— 
hed mod Colonierne at bringe flor Ulykke over England, 
paa Lord Nortbs Forflag, at Provindſen Maſſachuſets 
var i Oprr. Da Amerika imidlertid ruſtede fig og beres 
dede fig tu Modſtand, raadede flere Stemmer i det brite 
tiffe Parlament, blandt hvilfe den berømte For, til 
mindeiig Magling. Nu fremtraadde Miniſteren med 
fin faa kaldte Forſoningsplan, ſom fra alle Sider paadrog 
ham heftig D Dadel. England ſtulde nemlig faalænge ops 
færte fin Hs ml 2 fattepaalæg ; ſom Amerikanerne felv 
vilde paa!ægae fi fig Skatte overeenſtemmende med Parla— 
mentets Henſigter.· Desuagtet beholde Lord North 
Stemmefleerheden imod Burkes Plan til Forlig; Kone 
gen tilbagevifte ogfjaa den af Staden London ved dens 
Lord; Mayor Wilkes overrakte Modforeftilling. Men 
Congreſſen forkaſtede Mai 1775 Lord Norths Forſlag, 
efterat den brittiſte General Gage den 19de April 1775 
havde begynde Fiendtlighederne ved Lerington; og een Å 
ſtemmigen hævede Nordamerika fig under Waſhington til 
en Kamp, om hoilten Frederik den 2den fagde: Eng— 
land har ſelv indviklet fig i en Krig med fine Colonier, 

ſom det har foretaget af Deſpotismus og ført med Daar⸗ 
fab. Nu erklærede ogſaa Lord⸗Seglbevareren, Her—⸗ 
tugen af Grafton, fig imod Norths Syſtem, og traad— 
de ud af Miniſteriet, da han hverken kunde bevæge denne 
eller Kongen til fredeligt Forlig med Colenierne, — Flere 
Lorder i Overhuſet protefterede nu og hoitideligt moden faa 
uretrærdig og Landet ſtadelig Fremgangsmaade, hvorved 
Miniſtrene vilde bevirke Coloniernes Tab Man dads 
lede fornemmeligt, at de havde forfømt at underrette fig 
noie om Coloniernes Tilftand og Conareffens Henfigter, 
da Overbringeren af et ander fredeligt Bonſkrift til Kon 
gen, fom man for Indholdets og Henſigtens Skyld falde 
te Oliegrenen, men hvorpaa Miniftrene intet Svar mede 
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deelte, Ar. Wenn, Gouverneur af Penſylvanien, forſt i 
Movember blev tilſpurgt derom i Operhuſet. Regſerin⸗ 
gen vilde nu ef gjøre noget Skridt tilbage. "Lord North 
drev meger mere Sagen til det Yderſte, da han, ved den 

berygtede Capturact (od erflære al amerikanſt Eiendom 
for god Prife og lod hæve enhver Forbindelfe med de 13 
forenede Stater, Fra denne Tid blev For Miniſtrenes 
frygreligfte Modſtander. Han ængftede dem, da han 
forlangte en Underſogelſe, hvorfor de brittiffe Vaaben i 
Nordamerika havde faa liden Lykke; da han kaldte Mis 
niſtrenes Menneſkehandel med de „fyrſtelige Slagtere”? 
i Tydſtland (princely butchers) af hvilke Storbritta— 
nien kſebte 18000 Mand til den nordamericanffe Krig, 
en SFjændfel baade for Britterne og de ſmaae tydſte Fyrs 

”fter; da han bebreidede dem den Haardnakkenhed, hvor— 
med de forlangte ubetinget Underfaftelfe, iftedet for gjens 
fidig Overeenskomſt, og den Blindhed, hvormed de for— 
ſikkrede, at Frankerig ingen Deel vilde tåge i Striden og 
at Amerika maatte GuÉÉe under, Desuagtet blev Stem⸗ 
mefleerheden paa Miniftrenes Side. &ongen bængte 
felv alt for meget ved Undertrykkelſesſyſtemet, til at han 
fEulde have hørt Fornuften og Billighedens Grunde, 
Deſto eftertryffeligere blev der i hele London og hele 
England talt og ferevet for Frihedens Sag; og blande de 
Skrifter, fom Lord North foranledigede, uagtet han vil— 
de det Modſatte, gjorde intet faa dybt Indtryk paa Naz 
tionen fom Dr, Ricard Prices Observåtions on the 
justice and policy of the war with America, Sage 
ledes opflammede Georg den 3die og hans Minifter imod 
deres Villie Folfenes Frihedsſind. Da ethvert Forlig 
var umuligterflærede Nordamerica fin Uafhængighed den 
4de Suli 1776. Den blinde. Jver, hvormed det brittiſke 
Parlament vilde berøve fine amerikanſkeUnderſaatter deres 
frie Borgerret havde tillige den fEadeligeFølge for Europa, 
at Polens Deling gif for fig 1772 uden Modſigelſe fra 
Englands Side. Saaledes befmittede Lord Norths urets 
færdigede Syſtem hans Nations Aarboger og Sans Kons 
ges Regjering, "Enhver Tale, Kongen holdt fra Thro— 
nen, naar et Parlament aabnedes, blev, ſom et Værk af 

U 2 
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Miniſteren bedømt med Foragt og bitter Strenghed. 
14 Pairer i Overhuſet lode den af dem foreflagne, men 
ci af Fleerheden antagne Forandring ved en Takadreſſe til 
Songen, føre til Protokols i Nov. 1775. Endeel af 
Oppoſitionen forlod endeg Huſet, da det Forflag ei gif 
igjennem, at Parlamentet maatte overdrage en Comitze 
Underſogelſen af alle de Parlamentsacter, hvorved de 
brittiſte Underſaatter i Amerika troede fig tryffede, De 
toge dog Deel i Forhandlingerne, da Minifteren bragte 
Suſpenſionen af Habeag. Corpus i Forſlag. Ved denne 
Leilighed faae man, at Miniſteren felv ei altid (femte 
overeens med de ivrige Forſvarere afde kongelige Forrets 
tigheder, ja at han ei engang var indetet i alle det konge⸗ 
lige Cabinets Hemmeligheder; thi til ſtor Wrgrelſe for 
det fongelige Partie, antog han de af. Oppoſitionen for 
nødvendige anſeete Indſtrenkelſer af Giin BIM, da han 
aabenhjertigt tilfod, at han ei havde tænft paa den fars 
lige Udſtrekning, man funde give den. Denne Omſtæen⸗ 

dighed vaekker Mistanke om, at Lord North, mere for at 
holde fig paa fin Poft end af Overbeviisning, gjorde det 
kongelige Cabinets ftrenge og haarde Forholdsregler til 
fine. Da han fort derpaa forlangte Huſets Pengeun—⸗ 
derſtoöttelſe til Krongjeldens Betaling og til Kroönindkom— 
flers Formexelſe, maatte han høre, at denne Nodvendig— 
hed var en Følge af Hoffets Beſtikkelſesſyſtem og Miss 
brug i Uddeling af Penſtoner; ja da man forelagde Kons 
gen Huſets Samtykke til Autagelſen, fagde Huſets Taler 
til Kongen: Sire, deres troe Underſaatter have, uagtet 
Folkets fore Byrder, bevilget dem en betydelig Unders 
ſtottelſe, alene i det velgrundede Haab, at De med Viis— 
dom anvende hvad hine fan godvillig give.” Imidlertid 
blev Krigen ført med afverlende Lykke. Blandede Med— 

lemmer, der ftedfe raadede til Forſoning, udmærfede 
fornemmeligt Lord Chatam fig, hvem Alder og Svaghed 
gi funde afholde fra, i Oberhufet at bevife Umuligheden 
af at tilbageerobre Amerika, og eftertrtrykkeligt at hæve 
fin Stemme mod den Afſkyelighed, at Storbrittaniené 
Minifter brugte de Wildes Tomahawk og Skalperejern 
ſom Bundsforvandte til fine Brodres Undertrykkelſe: den 
7oaarige Olding talede med ryftende Veltalenhed; Bur⸗ 
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ke opfordrede, Efterverdenens Forbandelſe mod denne 
uſalige, ſtjendige Forbindeſſe med Cannibaler. For— 
gjeves! — Da nu Efterretningen kom om Begivenhe— 
den ved Saratoga, hvor en brittiſt Hær under Bourgoy— 
ne (den 16de Oct. 1777) ſtrakte Gevær, brød, Huſets 
Forbittrelfe løg imod Miniſtrene. Med dyb. Smerte, 
ja med Taarer befjendte Lord North, ar Gan var ulykke— 
lig, men hans Henſigt havde været god og redelig; man 
havde i foeſtningen paa cen vig Maade paatvunget ham 
hans Poſt; han vilde gjerne nedlægge den, naar han der— 

' ved unde bevirke Feed og Forfoning, ſom han ſtedſe havs 
de onſtet. Men det mægtige Tory⸗Partie ſtemte for 
msi dl kg, med fordobdtet Anſtrengelſe. Ende 
ligt foreflog Lord North den 17de Febr: 1773 Under—⸗ 
handling med Amerika, og tilkod at han havde ſtedſe 
indſeet, at Amerikas Afgifter ef vilde forøge Statsindr 
fomfterne, Heller ikke havde det været hans Poſitik, af 
indføre Skatteſyſtemet, men ban havde forefundet det 
allerede fulgt, da han ulykkeligviis traade ind i Forvalt— 
ningen; men han felv javde ei kunnet ane, at de af ham 
med Henſyn til Theeſfatten tagne Forholdsregler ſkulde 
have havt faa ulykkelige Folger. Denne Tilftaaelfe gav 
hans Modſtandere Vaaben i Hænderne. ,, Hvorfor, ude 
brøde de, modſatte Minifteren fig for to Mar ſiden der 

ſamme Forſlag, ſom Hertugen af Grafton gjorde? Nu 
ſtod Alt anderledes. Amerika havde erflæret ſin War 
hengighed og vidſte det ei kunde overvindes. Storbrit— 
tanien havde nu intet andet at gjøre end flutte Fred.“ 
Kort derpaa tilfjendegav Lord Perth Huſet, at Franfes 
vig ſtod Forbund med Nordamerika. Da lod Lord Cha⸗ 
tam, ſom aferede var Døden kær, fig Fare til Overhuſet, 
for at tilkjendegive fin Uvillie over, at man kunde have 
den Tanfe aft erkſende Amerifas Uafhængighed og Æjelve 
for Hufet Bourbon. Men, da han, opfordret af Her— 
rugen af Richmond, vilde angive Midlerne til at hindre 
dette, ſank han udmattet i fine Venners Arme. Han 
døde den 11te Mai 1778. Miniſterens Plan at forts 
fætte Krigen og underhandle med Amerika, blev antagen. 
De brittiſke Befuldmagtigede vilde nu indrømme Ameri— 
fanerne flere Rettigheder end hine nogenſinde felv Havde 

* 
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forlangt, men det var for ſildigt. Congreſſen fordredeSta⸗ 
ternes Uafhængighed og viede fun paa dette Vilkaar Mutte 
Fred. Saaledes gif Underhandlingen overftyr, og For— 
bittrelſen blev tørre end nogenfinde før. … De Lrittiſte 
Anforere tillode den vildeſte Fremfævd. Pdeleggelſen 
af Wyoming overgik Ale i Afſtyelighed. Flere Omſten— 
digheder vakte desudenendnu almindelig Dadel mod Mi— 
niftrene, hvortil Krigen med Frankerig og Spanien gav. 

* 

Anledning. Fox beſtormede dem med Klager, og Obpos. 
firionen blev ſtedſe ſterkere. Lord North var ofte uenig 
med dit kongelige Cabinet; modfagde fig felv, da Gan 
ſyntes beredvillig tilat indaaae en Vaabenftilftand med 
den amerikanſke Congres ſom med en uafhengig Magt, 
og vilde desuagtet under Vaabenſtilſtandens Vedvaren 
ei erkjende Amerikas zgighed. Imidlertid traf 
Bebreidelſerne ei alene Miniſtrenes Uduelighed; ſelv 
Kongen blev beſtyldt for 5 isbrug af Civilliſten; han 
vilde være fin egen Miniſter og gjorde Landet ufyEfeligg, 
ſikkret ved fin UfornærmelfaGed. Men den Faftfed, 
hvormed Kongen underiryÉ:e det af Lord Gordon mod - 
Catholikerne og de tolerantſindede Parlamentslemmer 
blandt Londons Pobel vakte Opror, gav Miniſtrene en 
nye Vægt. Ved denne Tid foranledigede Sokrigen 
Strid med de neutrale Magter. Da Holland vagrede 
fig ved af give den tractatmasſige Underſtottelſe, hæves 
de England det med Nederlandene beftaaende Forbund. 
Derimod fluttede de nordiſte Magter i Haret 7730 
en Forbindelfe, ſom man Éaldte den bevæbnede Meus 
tralitet. Storbrittanien erklærede de forenede eders 
landes Republik, der vilde tiltrede hiin Alliance, Krig, 
fordi Amſterdam hade havt hemmelige Forbindelſer med 
Ame ika, min Generalftaterne ei havde tilfaaet den fors 
langte Fyldefigjørelfe. Kun faa Stemmer dadlede Mis 
nifferen for dette ſtolte Skridt. Lykken ſyntes dengang 
de brittiſte Vaaben i Amerika gunftig, og Holland var 
ei forberedet pan Krigen. Paa denne Tid traadde en nye 
Modſtander op imod Miniſteren. J det 15de Parla—⸗ 
ment, der forſamlede fig under Georg 3die (den 31te 
Oct, 1780), talte William Pitt, Lord Chatams ans; 
den Søn, for den af Burke foreflagne Indffrænfelfe 

* 
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i de offentlige Udgifter og Kronens overveiende Indflys 
delſe. Heftigſt angreb Kor Lord Norths Laanepians 
„Miniſteren Gar, ſom Nationens Agent, hvilfen han 
hav bebyrdet med tinve Taxer, dvevet den. meeſt uover— 
lagte, eraſe rigſte og flectefte Handel, hvorfor han forties 
ner offentlige Forbandelſer og en exemplariſt Straf.” 
Miniftrene maatte nu opbyde dereg he'e Indflydelſe for at 
hindre, at Parlamentet ei gandſtke løsrev ſig fra deres 
Syſtem. Kun en ringe Stemmefleerhjed reddede dem 
fra den forlangte ſtrenge Underſogelſe af deres Forhold. 
Wed denne Leilighed udtrykte Pitt fin fulde Afſkye mod 
Den nordamerikanſte Krig, — Den indiffe Krig blev lig 
geledes em Gienſtand for den offentlige Misfornoielſe. 
% den Beretning, ſom der hemmelige Udffud gav desan— 
gaaenbe i Haret 1782, misbilligede man Generalgou— 
verneuren Haſtinas's politiſte Fremgangsmaade i de ſter— 
keſte Udtryk. Men Underhuſets ſtrenge Beſlutninger at 
tilbagekalde den kongelige Overdommer i Indien, Ge— 
neralgouverneur Haſtings og andre høje Embedsmænd og 

… Fræve dem fil Regnſtkab for forſomt Embedspligt og 
gorræderie mod Nationaleren, bleve uden Folger. Den. 
driftige, herſkeſyge Haſtings, en Mand af overordentlig 
Aandskraft, fortfatte ſit agabenbare og bemmelige Under— 
trykkelſes Syſtem, indtil han baade i Indien oa Enaland 
faae fig berøvet Agtelſe og Beſkyttelſe, og, ved frivillige 
at nedlægge fin Værdighed, forefom fin Afſettelſe. Men 
Dette fEcedre forſt efter der brittiffe Miniſteriums Foran- 
dring, ſom hidtil havde vidt at hindre enhver ſtrengere 
Fremgangsmaade imvd ham. Endeel af den mød Har 
ftingé rettede Klage faldt derfor, i det mindſte i den of— 
fentlige Mening, tilbage paa Ford North. Ligeſaalidet 
forftod Minifteren at bolde over Kongens og Parlamen⸗ 
tets Rettighederi i Irland. Saa meget han og havde 
begunftiget den irffe Nation ved flere” Leiligheder ftræbte 
denne dog ftedfe mere tillidsfuld efter et Sfaaé Uafhan— 
gighed af det engelfe Parlament. Oaſaa her var det 
Pitt forbeholdet ei alene at gjøre fine Forgjengeres Feil 
god igjen, men og hindre enhver Skilsmiſſe for Fremtis 
den. Den brittiffe Armees Uheld unter Lord Cornwal— 
lis, ſom blev gjort til Krigsfange ved Yorktown med 
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7000 Mand den 19de Oct. 1781, fyntes at berettige, 
Oppoſitionen til de haardefe Klager mod Miniftrene , 
efterat Kongen“ i Tillid til Gud og fin Sags Retfærdig> 
hed „havde opfordret Nationen til den meeſt anſtrengede 
Fortſettelſe af Krigen. Nu ſyntes felv Landadelen, 
fom hidtil havde holdt med Miniſteren, at erklære fig 
imod Krigen, der alerede havde foftet over 100000 
Britter Livet og foraarfaget en Udgift af 100 Millioner 
Pund Sterling; og Miniſteren funde blot ved de ivrig— 
fire Tories og den fongelige Magts Partie erholde em 
ubetydelig Stemmefleerhed. Imidlertid bevilgede Hur 
fet foruden 100000 Matrofer, 195,000 Mand Golda: 
ter for Aaret 1782. Men £ord North deelte Hadet 
for den nordamerikanſke Krig med den førfte Lord i Ads 
miralitetet, Lord Sandwich og med Statsſekreteren for 
Amerika Ford George Germaine. Den fidfte opgav dere 
for fin Poſt, og blev af Kongen, uagtet Mindodritetens 
IM odfigelfe, fom endog indgav en fÉriftlig Proteſtation 
i Overhuſet, opheiet til Pair under Titel Viſcount 
Sackville. Endeligt falde Miniſtrenes Majoritet ned 
tileen Stamme, Mu foreflog General Conway, den 
fanme, ſom 16 Xar i Forveien havde bevirket Stempels. 
actens Tilbagekaldelſe, den 27de Febr. 1742, at Kam— 
rene fEulde erflære, af Fovcfættelfen af den amerikanſte 
Krig var imod den beittiſte Statsintereſſe. Men de 
Forflag, at erflære af Hovedaarfagen til Nationalulyk⸗ 

ken var Miniſtrenes Uduelighed, ved hvilken Anledning. 
man erindrede Lord North om hans Yktring af nedlægge 
fin Poſt, naar Parlamentet unddrog ham dets Tillid, 
blev flere Gaͤnge fornyet før Miniſteren den 19de Marts 
bekjendtgſorde Parlamentet Kongens Billie, at han havs 
de hefluttet gandſke at forandre Adminiſtrationen. Saar 
ledes blev endelige, efter Belshams Udtryk „denne infar 
me Adminiſtration, der faa længe havde været det britti— 
ſte Riges Forbandelſe, oploſt til uudſigelig Glæde for 
alle ZFotfeclaffer.”” — Marquien af Rockingham kom nu. 
anden Gang i Spidſen af Xdminiftrationen, men Grev. 
Shelburne og For bleve udnævnte til Statsſekrete⸗ 
rer. Af der gamle Minifterium blev alene Lord Thurs 
low paa fin Poſt. Saaledes ſeirede Whigpartiet; og 
Tories unddrage fig blot ved frivillig Fratradelſe Under—⸗ 

Wi 
4 
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huſets umiddelbare Dadel (censure), Men Marquien 
af Rockinghams Død (I1fte Juli 1782) og Lord Shels 
burnes Udnævnelfe i hans Sted opløfte Whigpartiets 
Forening. For, Burke og Flere nedlagde deres Poſter. 
Blandt de.nye udnævnte Miniſtre, drog William Pitt, 
fom i en Alder af 23 Mar blev Skatkammercantsler, 
den offentlige Opmærffomhed meeſt paa fig. Efterat 
Krigen nu havde forøget Nationalgjelden med 121 Mil—⸗ 
ioner Pund Sterling, undertegnedes de foreløbige 
Fredsartikler mellem Storbrittanien og Amerika den 
30te Nov. 1732, og de 13 Stater erkjendtes for frie og 
uafhengige. Men imod Pralimingrartiklerne i Freden 
med Frankerig og Spanien (11de Jan. 1783) fremſtod 
Lord North i Underhufet; han betragtede denne Fred 
ſom ufordeelagtig og imod den brittiſte Wre. Man 
forbaufedes over den Driſtighed, hvormed han erklærede 
fig imod en Fred, hvis fradelige Følger han havde været 

Skyld i. Endnu mere forbaufedes man, da For yttrede 
det famme og foiede til, at fan var forfonet med Lord 
North, da Grunden til deres forrige Tvift, den ameris 
fanfÉe Krig ei længer fandt Sted. Han faldte ham ende, 
og fin Ven. Denne monftrøfe Coalition") blev heftigt 

*) J Canslers og Meißners Journal får åltere 
Literatur und neuere Lectuͤre II, 227, gives, 
vigtigt nok ubeviift; følgende Oplysning ogOprins 
delſen af den ſaakaldte monſtroſe Coalition. Da 
Lord North erfarede, at han ei Ænidte Kongens 
Maade, men en af ham badet og frygtet Mand, 
Storcantsleren Lord Thurlows Foreſtillinger, fin 
Poſt ſom Gouverneur for de fem Havne, hvilken 
Kongen ved en meget forbindtlig Skrivelſe havs 
de overdraget ham, efter hans Udgang af Minis 
fteriet, forandrede han pludſeligt fin Opforſel 

— i & Warlamentet. Han holde fig for fornærmet af 
Kongen, fordi denne førft af hans dødelige Fis 
ende maatte erindres om at være taknemme— 
lig. Derfor udfaftede Gan den Plan at blive 
Hovedet for et Partie uafhengig af Monarchen 
eg denne felv frygtelig. . Endnu havde han et 
ſtort Partie i Underhuſet. Lord Shelburne, 

* 
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augreben. For, Forfvarer af Folkerettighederne ig hiin 
ſtolte Sagfsrer for den fongelige Magt, kunde umuligt 
fremme overeens. Men det var dog ſaaledes, og de gif 
af med Seieren. Lord North erklarede, „at han aldes 
leg ikke fortrød fit Forhold ſom Miniſter; i Bevidſtheden 
af fin Uſtyldighed bød han Dade! og Siraf Trods; han 
frygtede ingen Klage, og ventede fine Flender uden. 
Bryst; da han førreften var indbuden til denne Forbins 
delfe, kunde man vel formode, af han ei var til Sinds at 
opgive nogen af fine offentlige Grundſetninger.“ Kon— 
gen faar fig endeligt, vaa Underhuſets Forlangende bevær 
get tilat danne ei: anden Adminiſtration; og Witt hed 
lagde fin Poſt ſom Skatkammercantsler. Nu blev Her⸗ 

- fugen af Portland ſat i Spidſen af Forvaltningens Lord 
Cavendiſh blev udnævnt til Carfammercantéler , men 
Lord North og For til Statsſekreterer, hin for det Ju⸗ 
dre, denne for de udenlandſte Zorhold, Burke blev og—⸗ 
faa igjen anſat. Fleerheden i dette Miniſterium hørte 
tilder gamte Whigpartie. Lord Stormont, Lård North 
og Lord Carlisle vare Tories. Denne beſynderlige Sams 

menſetning hindrede den offentlige Tillid. Coalitionen 
blev almindeligt bittert dadlet. Man erindrede ſig, at 

der ei holdt ſig ſikker i ſin Miniſterpoſt, foreſlog 
en Forſoning med Lord North, for ved dennes 
Partie at forøge fine Venners Antal. Men 
Pitt erflærede, at han ved Norths Tilbage⸗ 
komſt vilde gaae ud af Miniſteriet, uden dog at 

" være hans Fiende, og foiede til, at, hvis Forvres 
ningen med et Partie anſaaes for aldeles nodven⸗ 
dig, ſtemte han hellere for For og var berede til 
Underhandlinger i dette Tilfælde. — Kongen fame 
tykkede; men den ſtolte For afvifte Pitts billige 
Korflag med Foragt. Nu nærmede Lord North 
fig fin forrige Fiende For. Da begge anfaae en 
Forbindeife mod Kongen og det fongelige Partie 
for onſkelig, var det deres falleds Ven Hr. Eden 

… Tet at fuldføre Verket. For og Lord North kom 
i ſammen hos fam og Grunden til Coalitionen blev 

lagt endnu ſamme Dag: 
| 
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Fox engang havde erklæret imod Lord North, at han vilde 

forfølge Ophavsmændene til den almindelige Ulykke lige 

til Schafottet; man gjentog ligeledes Burkes Yttring, 

ar han alerede havde ordnet Anklagepunkterne imod Lord 
North, hvem han betegnede fom en Statsforbryder. 
Hvad der meeſt beftemte den offentlige Mening imod 
Lord Worth, var Lord Chatams befjendte Rtring, at 
det var jam umuligt at tjene Kongen og Fæbdrenelandet, 
enten forenet med Lord Bute eller Lord North. Imid— 
lertid drev det nye Miniſterium adffillige Forſlag igjens 
nem, blandt andet der brittiſte Parlaments Affald paa 
den lovgivende Magt med Henſyn til Irland. Deri— 

mod paatog Pitt Åg i Underhuſet at viſe Miniftres 
| neg Finansplaner i deres Nogenhed og foreflaae en 
Parlamentsreform. Denne modfatte Lord North fig 
med megen Veltalenhed og feirede Men nu traadte 
Fox op i Underhuſet med fin Indiabill, hvorefter Beſty—⸗ 
relſen af det oftindiffe Compagnie ſtulde overdrages ſyv 
Commiſſarier. Dette driftige Forflag, der berøvede 
Compagniet alle dets Rettigheder, blev ligeſaa meget bes 
undret af det ene Partie ſom udſtreget af det andet. 
Pitt tilſtod, at Forfatningen i Indien, behøvedeen 

fuldkommen Reform, men af denne Plan var tyranniſt. 
Underhuſet antog Billen, men Overhuſet forkaſtede 
den. Kongen erklarede ſig meget utilfreds derimod og 
fagde, at han var bleven bedragen og ſtuffet ved den. 
Dette bevirfede Opløsningen af den daværende Admis 
niftration, hvorover Nationen lydeligt vifte fin Glæde. 
Kongen fendte begge Statsſekretererne deres Afſteed 
den 19de Dec. 1783; og faa Dage derpaa blev Pitt 
udnævnt til førfte Lord og Skatkammercantsler. Vel 
beholde Oppofitionen en Tidlang Stemmsficerheden i 
uͤnderhuſet, og forlangte af Konger Miniſtrenes Af 
færttelfe, men Kongen havde Nationens og Overhus 
ſets Bifald for fig. Oppoſitionen miftede dagligt fles 
re Tilhængere. Endeligſt opløfte Kongen Parlamens 
tet, og et nyt Valg fandt Sted. Pitt ſeirede, 

Søg hans uforfonlige Fiende Lord North, anvendte fit Tas 
[ertalent imod fam. Nogle Aar før fin Død blev Lord 
Moth, fom fiden fin Faders Død ogſaa hed Grev - 

— 

| 

| 
É ; | bå i 
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Guildford blind. Han døde den Ste Auguſt 1792 i fit 
Grde Aar, uden at efterlade ſtore Rigdomme, da han 
for Storſtedelen havde anvendt de ſtore Skatte, han havs 
de famfet under fin fange Adminiſtration, van Beſtikkel⸗ 
fer, for af holde fig paa fin Poſt. Samme Dag døde ogs 
faa GeneralBourgoyne, til hvis Haan hes Nationen Lord 
North havde medvirket ſaa meget. Faa Maaneder før 
ham var. Lerd Sandwich død, der engang fom Søminifter 
havde deelt Beſtyreiſen af og Hadet for den nordameri— 
Fanffe Krig med ham. Man ſammenligne Histoire 
de administration de Lord North, P, I. TI, Lon- 
don 1784. 8. 

f W ba 

Vorthcote (James) Esquire, en fortræffelig ens 
gelſt Maler, blev født 1746 i Plymouth, hvor hans 
Fader var Uhrmager og havde beſtemt Sønnen til ſamme 
Naringsvei. Menen uovervindelig Lyft til de ſtjonne 
Kunſter tilintergjorde hang Faders Ønfer. Den unge 

Northcote Æyldte Doctor Mudges venfabelige Mægling, | 
at Joſua Reynolds 1771 antog ham ſom Diſcipel. J 
Aaret 1776 forlod han fin Lærer, med hvem han havde 
ſevet i de venſt abeligſte Forhold for at drive fin Kunſt paa 
egen Haand. Efterat Gan havde tilbragt nogen Tid paa Å 
Lander nedfatte han fig i London, og nnaede der en bety" 4 
delig Berommelſe. Han førev og adfillige gode Bidrag ” TT 
tilthe Artist og Biographical Memoirs of Sir Jo- 

sua Reynolds, ſom ere rige paa Anecdoter om afdøde 
og levende mærfværdige Englændere og indeholde en 
fort Analyſe af Reynolds bekſendte Discourses. Efter ” 
dette Verk udgav Northcote 1813 fine Varieties on 
art 4, og 1815 et — to the memoirs, 4. 

Worwid, Horebſtaden i Norfolk, ved Saninen⸗ 
løbet af de to ſmage Floder Winſter og Yare, er Sadet 
for en engelſt Biffop, der ftaner under Erkebiſtoppen af 
Canterbury. Staden Gar manae ffjønne Bygninger og 
henved 37000 Indbyggere. Endeel Walloner, der ble⸗ 
ve fordrevne ved Hertugen af Albbas Forfolgelſer, fandt 
her et Tilflugtéfted under Dromina Clifabeth og have 
bidraget færdeles meget til Stadens Opkomſt, fornemmes 
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ligt i merkantilſt Henſeende. De uldne Toier, der fors 
ferdiges i Stadens Manufacturer, udgjore en betydelig 
Deel af dens Udforſelsartikler. 

| 
| 

| 
| 

Voſairier kaldes en muhamedanſk Sect af Schii— 
ternes Partie, hvilken uddannede fig ved Aaret 270 efs, 
ter Hedſchra og har fit Navn af Nosraya i Diſtriktet Cu- 
fa, deres førfte Overhoveds Fodeſted. Paa Korstoge— 
neg Tid vare Noſairierne vidt udbredte i Syrien og Mer 
ſopotamien og fappedes i Magt med Iſmaeliterne. Ved 
Tyrkernes Seiervindinger bleve de indſtrankede til et 

Strog af Bjerget Libanon i Syrien ved Semmack, hvil⸗ 
ket de endnu beſidde, ſom et Tyrkerne BarfØyldigt, men 
forreften ſelvſtendigt Folk. Deres Hovedſtad Safita, 8 

Mile fra Tripolis (Tarablos), ev en gammel Fæftning 
med en Flakke paa 250 Huſe og Reſidenſen for deres 

| verdslige Sbeich, der regjerer dem ſom arvelig Fyrſte, 
men tillige ſom Vaſal af den høie Port. Deres Diſtrikt, 
paa 800 Landsbyer i Statholderſtaberne Tripolis Das 
maſk og Hamah, er ſtarkt befolker, og vel dyrket, ſtjondt 
lidet frugtbart. Det frembringer Korn, Havefrugter, 
Figen, Worbærtræer » Wommerantfer og Viin, fom de 
ſels tør drikke; videre Bomuld, Silke, Galable, Krap 
og Droguerier, hvormed drives en ei ubetydelig Handel. 
Deres Sæder ere raae og fordærvede ved Levninger af bes 
denffe Skikke, der erindre cm Lingamdyrkelſen; thi, 
ſtjondt de holde Fleerkoneriet for utilladeligt, taale de dog 
paa viſſe Feſtdage en vilfaarligOmgang mellem Kjonnene, 
og dele fig, ſom Hinduerne i flere Cafter, hvoraf den ene 
fryffer den anden. Tyrkerne, fom de gjøre tapper Mode 
ſtand øg Ismaeliterne, deres nermeſte Naboer, afſtye 
dem, omendſtjondt deres Troe ev lidet afvigende fra 
Ismaeliternes Lere. De ere, ſom diſſe, Tilbedere af 
Ali, antage Sjelevandringen, men intet Helvede og ins 
tet Paradiis. De vnde de Chriſtne, og iagttage felv 
chriſteligeFeſte og Skikke, dog uden gandſte at fjende deres 
Betydning. Jovrigt vife de endnu i deres Cultus man— 
ge Spor af de gamle For s Afiateré Naturtjeneſte. Vie⸗ 
fe Dyr og Manter ere hellige hos dem, og de gvindelige 
Kjionsdele, fom Symbol paa al Avling, en Gjenſtand 
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for Tilbedelſe. Med Tyrkerne have de og en ſtor Meng⸗ 
de Valfartsſteder og Capeller tilfælledg , i hvile deres 
Gudstjeneſte holdes med ſtor Larm. Et geiſtligt Overs 
hoved Sheich Khalil, har Ovfigt derover og vandrer 
omkring iblandt dem fom Prophet. Den forhen gjels 
dende Mening, at Noſairierne vare de ſyriſke Sabier 
eller Johanneschriſtne, er aldeles giendreven ved Mies 
buhr, ſaavelſom ſenere ved Efterretninger af den franſke 
Conſul Ropsſeau i Aleppo. 

NMoſologie falder man i Medicinen den Viden ⸗ 
fab, der befEjeftiger fig med Sygdommene i og for fig 
felv. Man ſammenligne Semiotik og Therapie. 

Noͤſelt (Johan Auguſt), en af Univerſitet i Halle, 
fornemmeligt ved fine theologiſte Studier fortſent Lerd, 
var født i Halle den 2den Mai 1734, begyndte 1753, 
ſom Magiſter at holde Forelæsninger og fandt alerede 
fom overordentlig Profeſſor 1762 ſaadant Bifald, at 
han maatte valge Univerſttetets ſtore Hørefal til fe Mus 
ditorium. Dette Bifald vedvarede indtil Oct. 1806, 
da de Uheld, ſom traf Fedrenelandet, ogſaa fatte' et 
Maal for hans Virkſomhed. Dette Bifald Fyldte han 
fine beſtandige Fremſtridt med Tidsalderens Oplysning 
thi, uagtet fin dybe Lerdom, blev han felv endnu ét fin 
høje Afder aaben for nye Synsmaader. Det theo— 
logiſte Syftem var for ham ei noget fuldkomment 
Helt, der ei kunde modrage nogen Forandring. " Kſek 
modfatte han fig alle Indgreb, ſom man forføgte at 
gjøre i Troes- og Samvittighedsfrihed, ſom han ifært 
vifte mod Troescommiſſionen under Frederik Wilhelm 
2den. Den riuværende Konge af Preuſſen tillagde den 
fortjente Olding Titel af Geheimeraad og udmærfede ham 
ved fit Ophold & Halle perfønligt fom den Mand, hvem 
de flefte og fortrinligſte Theologer i hans Stater ſtyldte 
deres lærde Dannelſe. Han tog ſmerteligt Deel i Preus— 
ſens Skjebne 1806 og overlevede den fun fort Tid, 
San døde ſom Univerfitetere Senior den 1ode Marts 
18307, Til hans fortrinlige Skrifter hore: Anwei⸗ 

fung gut Bildung angehender Theologen, Halle 1791, 

> ——— 

— 
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8. 3 B. 10.5. Anweiſung ur Kenntniß der, Geften alf 
gemeinern Buͤcher in allen Theilen der Theologie 3 
Leipzig 1779. Han har desuden. fkrevet en ſtor Deel 
— ſamt adſtillige andre Varker af exegetiſk, 
moralſt og religioſt Indhold. 

Noſtitz (Carl von) blev født 1779 i Merſeburg, 
hvor hans Fader var, Overforfimefter. Han erholdt en 
owhyggelig Opdragelfe i fin Faders Huus og fortfat- 
te fin videnſkabelige Dannelfe paa Padagogiet og 
fiden ved Univerfiteret i Halle, kunde dog. et længe 
modftaae fin medfødte Tilbsielighed til Milirærfran« 
den og begyndte fin militære Lobebane ſom preusfife 
Cornet ved. Gend'arme >» Regimentet, — Udmærfet ved 
Dverordentlig ſtor og fordeelagtig Skabning, ved frit 
Mod og opvaft Aand, var han een af de meeft ans 
fæete Medlemmer ved hiint Regiment, ſom dengang 
angav en egen Tone i Armen; dog forfømte han ei, 
midt i fit muntre Liv den alvorligere Betragtning af 
fit Kald, og erhvervede ved Flid og opmærffom. Efrers 
tanfe grundige Indſigter i Krigens Gjenſtande og 
Beveggrunde. Prinds Ludvig Ferdinand valgte ham 

til fin Adjutant og fluftede en noie Forening med 
ham. J Fægtningen ved Saalfeld, hvor. Prindfen 
fandt fin Død, veeg Noſtitz ei fra, hang Side, tog 
ham i fine Arme, da ban ſank af Heſten, og forſpa— 
vrede med heltemesſig Tapperhed hans affjelede Lege— 
me gandſke alene en fang Tid mod de Franffe, der 
forfulgte ham, indtil han endeligt ſegnede, udmattet 
af flere Saar. Neppe var han igjen iftand til at hæs 
re Baaben, før han ftrar ilede til Preuſſen, og af⸗— 
[lagde ved Danzigs Forfvar nye Beviſer paa fit ufor— 
færdede Mod og fin Duelighed. Efter Freden i Tilb 
fit forlod han preusſiſt Tjeneſte. De Franſtke paaſto— 
de, han havde ftaaet i Spidſen af mange mod dem 
rettede Forbindelfer og føgt at forberede Opſtand. J 
Aaret 1809 fremtraadde han ſom øfterrigæ Major. 
og Anfører for en. nyoprettet frankiſt Legion, hvis 
Virkſomhed dog indffrænfedes ved ugunſtige Omſtan⸗ 
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Digheder og ſnart gende ovhævedes ved Wiener⸗ 
Freden. Umiddelbart derpaa biev han heftet og drag 
get til Regnſtab, da man beſkyldte ham for, af 
han vilde føre fin Legion efter Hertugen af Brauns 
ſchweig⸗ Oels, form netop havde beghndt fit mærtelige 
Tog. Moftig blev frikſendt og forflyttet til det meer— 
veldffe Uhlanregiment. Hans udmærtede militære 
Egenſkaber naaede ved fortſat Iådannelle et højere 
Trin og bleve almindeligt erkfendte. J Aaret 1853 
tog Fyrft Schwarzenberg ham med paa det. rusfijfe 
Feldttog, ſom den oſterrigſte Hær ugjerne deeltog «& 
og blot lod gjelde ſom en Krigszvelſe. Gom ſaadan 

betragtede Noſtitz den og. Men neppe tillode For⸗ 
holdene ham et andet Valg, for han tilligemed Grev 
Wallmoben forlod, oſterrigſkt Tieneſte og traadde i rus⸗ 
ſiſt. I General Doͤrnbergs, Kronprindſen af Sver⸗ 
rigs, —— Winzingerobes og Czernitſcheffs 
Hovedquarteer gjorde han de vigtigſte Tjenefter i de hæders 
lige Feldttog 1813 0g-2$14 og gav ved alle Leilisheder 
det meeſt glimrende Exempel paa perſonlig Tapper— 
hed J Træfningen ved Goͤrde bug han i Svidfen 
af — Eſkadroner det tappreſte franſte Infanterie 
ſammen. Han udforte de heldigſte Streiftog med lis 
gelaa megen Driſtighed fom Klogſtab. Han bekandt 
fig 1815 ſom rusſiſt Oberſt og Commandant i Crones 
og fiden i Paris.  Gjennemtrængende Forſtand, en 
til Snildhed grendſende Klogffab og ualmindelig 
Smidighed ere forenede i hang Characteer med troe 
Hengivenhed før hans Venner, mild Omgjengelighed os 
aandrig Talegave. 

Voſtradamus eller Michel Notre Dame blev fodt 
1503 i St. Remy i Provence. Han nedftammede fra 
en forhen jodiſt Familie, ſtuderede Medicin, gav fig 
noget af med Ovaffalverie, og forfalde tilfibft til fie 
Aarhundreds Yndlingsſygdom, Aſtrologie. De Spaas 
domme, han under ſit eenſomme Ophold i Salon, 
i hundredeviis bekſendtgjorde Verden i rimede Qua— 
trainer, gjorde ved deres Tone og Dunkelhed ſelv ſtor Ove 

ſigt. Henrik 2den, Konge af Franferig, lod Forfatteren 
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komme til fig og gav ham rige Foreringer. Da dennes 
Monareh blev faaret i en Turnering og miftede Livet der— 
ved, troede man at finde Spaadommen om dette Dods— 
fald i,det 35te Quatrain af den førfte Centurie, hvilket 
lod ſaaledes: is . 

Le lion jeune le vieux surmonterå 
En champ bellique par singulier duel 
Dans cage d'or les yeux lui crevera 
Deux plaies une, puis mourir; mort cru- 

elle! 

De meeſt anfeete Perſoner paa den Tid beføgte ham 
i Salon. Carl 9de udnævnte ham til fin Livlæge. 
Imidlertid manglede gå. ikke paa dem, ſom ſpotte— 
de hans Spaadomme. Jodelle gjorde blandt andet fol— 
gende Ordſpil paa dem: 

Nostra damus, cum falsa damus, nam fal- 
lere — est, 

Et cum falsa damus, nil nisi nostra da- 
mus, 

Noſtradamus døde i Salon i Aaret 1566. Det 
er isvregt merkverdigt, at der paa ſamme Sted fødtes 
en lignende Spaamand i det r7de Aarhundred, en vig 
Francois Michel, Smed af Profeffion. Denne Mand 
reifte i Aaret 1697 til Ludvig 14des Hof, hvorfra han 
igjen drog. bort med fore — —— Ogſaa 
han gjorde ſtor Opſigt paa ſin Tid. 

Votabler. Naar man overſatter Ordet Notabler 
(paa Franſt les Notables) ved de meeſt betydende af alle 
Stander, faaer det ei alene bogſtaveligt overſat, men man 
har tillige tydeliggjort det rigtige Begreb, fom dermed er 
forbundet Omendſtjondt Standerne ſamle fig i adſtil— 
lige af Europas Stater, for at raadflaae om ſammes 
Vel, fom f. Cr. Parlamentet i England, Kamrene i 
Holland, Storthinget i Borge ꝛc., faa — Be⸗ 

8 8 
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" dtævnelfen Notabler kuns i Frankerig. J denne Stats 
ældre Annaler omtales de flere Gange, men en betyder 
lig Sammenfomft af dem omtales forſt 16013, Efter⸗ 
at Henrik 4de var myrdet af Ravaillac, bemægtigede 
hans Enke, "Maria af Medicis, ts Regentſtabet fot 
fin umyndige Søn Ludvig 13de. ed hendes Hof dans 

nedes en miéfornsiet Forbindelfe, i hvis Spidſe Prinds å 
Henrik af Condé ſtod. Efterat man havde indladt ſig 
med ham om Underhandlinger til Forlig, erklærede han ” 
i en Skrivelſe til Dronningen, ſom dog mere havde Ude 7 
ſeende af et Manifeft, at han var bragt til de -SÉride, 
han havde gjort, ved Finanſernes Forvirring, ved uværs 
dige Menneſkers Kald til de førfte Poſter i Staten, ved 

den Miniftreneindrømmede Overmagt, ved Prindſernes 
og Pairernes Ringeagtelſe, ved de Hindringer, man 
lagde Parlamenterne i Veien, ved Udøvelfen af deres Jus 
risdiction, ved Adelens Forfald, ved den høie Priis, 
hvorfor man ſolgte Dommerembeder, ved Efterladenhe— 
den i Sfændernes Forſamling og ved den Overilelfe, 
hvormed man havde fluttet Kongens. Giftermaal før han 
vår myndig. Til Slutningen drev han paa, - inden tre 
Maaneder, af faae en Rigsforſamling foranftaltet, og 
til den Tid udſette det dobbelte Giftermaal, nemlig 
Kongens Formeling med den, fpanffe Prindfeffe Anne 
Marie og Prinds Philip af Aſturiens Formaling med 
den ældfte franffe Prindſeſſe Eliſabeth. Den forlangte 
Sammenkomſt af Rigets meeſt anſeete Mænd bevilgedes, 
og i et til Sr, Menehoud mellem Regentſtabet og de 
Misfornoiede den 18de Mai ſluttet Forlig beſtemtes, at 
denne Sammenkomſt fEuide udſtrives i det ſeneſte til 
den 25de Auguſt. Regentinden udſatte dette imidlertid 
til October, og deelte, da hun ei længer kunde undgade, 
Forſamlingen (tre Kamre. Det førfte beftod af 140 
Deputerede af Geiſtligheden, hvori fandtes fem Carvdis 7 
naler, ſyv Erkebiſtopper og 47 Biffopper, det andet af — 
132 Deputerede af Adelen og det tredie af 182 Reprær 
ſentantere fra Stederne. De forſamlede fig i tre færs | 
ſkildte Sale i Auguſtinerkloſteret i Paris og forberedede 
fig ved' tre Dages Fafte og en almindelig meget høitidelig 
Omgang til deres Arbeider, Uagtet denne fromme Ind⸗ 
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ledning var denne Forſamling af ingen videre Følger end 
åt de alerede ftedfindende Stridigheder mellem Medlem: 
merne, hvis Ild Hoffet oppuftede, ved en Mangde Fors 
dringer, Forflag og Discuſtoner, ſtedſe opflammedes mes 
re. Blandt bem, fom deeltage i denneForſamlings Debate 
ter, var Armand Gran du Pleſſis, yngſte Søn af Frants 
du Pleffig, en Ven af Marquiſen af Guercheville. Det 
var denne Armand Richelieu, fon i Aaret 1626, da 
han alerede havde naget en ftor Hoide, foranftaltede den 
anden, i den ældre Periode af Frankerigs Hiſtorie fidfte 
Forfamling af Rigets Store, ſom betraadde SÉueplads 
ſen under den i den nyere Tid igjen antagne Benavnelſe 
af Aſſembléée deg Notables og blev en Gjenftand for als 
mindelig Opmerkſomhed. Den blev aabnet i Tuillerier— 
hes ftore Sal med en Tiltale af Kongen, ſom forſikkrede 
at han havde ſammenkaldt dem for at afhjelpe indſnegne 
Uordener og i denne Henſigt betjene fig af deres Raad, 
De begyndte deres Raatflagninger den 7de Januar 
1627. Richelieu forelagde den 13 Punkter og forlange 

te i Kongens Navn, ar den ffulde underſoge dem. Den 
2a4de Febr., følgeligt efter 48 Dage blev Forſamlingen 
igjen oploſt, efterat den havde fattet adſkillige Beſlut— 
ninger, hvis Værd ei er blevet miskjendt. Fra denne 
Tid fandt ingen Konge af Frankerig det overeensſtemmen⸗ 
de med fin Intereſſe og ingen Miniſter det paffende med ; 

ſin Politik, igjen at foranftalte en faadan Sammenkomſt 
før endeligt Minifteren og Generals Controleuren Cas 
lonne i Aaret 1786 fom paa den Tanke, at man, for at 
meddele adffillige Forandringer, ſom han anſaae for 
nodvendige, den manglende Vægt, hvortilden alerede 
fynfende fongelige Magt ei var iftand, maatte tenke paa 
et andet Middei end Parlamentet, om hvilket han antog 
at det ei var ſtikket til Indforelſen af en nye Orden i de 
offentlige Anliggender og vel heller iffe vilde finde fig + 
at lade fig bruge fom Maſtine. Han troede man maatz 
te opfinde noget yt, ſom dog tillige ved Anſtrog af ære 
værdig Alderdom finde erholde en vis Værdighed og 
Hoitidelighed, og vor egnet til baade at behage. Mæng? 
den og bevirke Nationens Samtykke. Soelsdes opkom 

F 3 
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Aſſembléée des Notables. For faa meget lettere at erhols 
de det Bifald, ban onſkede, udkaſtede han den Plan, 
at tage Henſyn til enhver Stand og indbyde alle Folke—⸗ 
claſſer til at indfinde figived deres Nepræfentantete, og 
ved diſſe førge for, af enhver fif fir Pnſte anbragt, ingen 
af fine Rettigheder tilftdefar, Alt indledet, veiet og ans 
taget, hvad der alerede for længe fiden var haabet af 
dem og deres Furfædre. Den 29de Dec, 1786 beſlut⸗ 
tedes i Kongens Confeil, at virfeliggjøre Ideen, der 
var Miniſteren Calonnes Verk, og, ſom man vel: kunde 
mærfe, efter hang Mening et fiint Meſterſtykke. Den 
29de Januar det følgende Aar beſtemtes til Forſamlin⸗ 
gens Organiſation. Kongen vilde, ſom han ſiger i ſit 
Decret, meddele den vigtige Planer, ſom han anſaae for 
nødvendige ril Lertelſe for fine fjære og troe Underſaat— 
ter, Forſamlingen Fulde beftaae af 7 ErfebtÆopper, lis 
faa mange Biſkopper, 3060 Individuer af Adelſtanden 
(efter nogle af FranÉeriis Hiſtorieſtrivere 25 Hertuger 
af den høre Adel) den førfte Preſident og General; Pros 

turartr ved alle Parlamenter i Riget, otte Statsraader, 
fire Requetmeſtre, Devuterede fra fire Provindfer og de 
førte Medlemmer af Magiſtraten i 24 Steder, talt af 
736 Merfoner. Saaledes forkyndtes det i Pariſer⸗Ti⸗ 
denderne. Efter en vyere troværdig Frankerigs Hiſtorie 
var den fra 29de Dec. 1786 daterede Forſamlingeſtri— 
velſe xettet til7 Prindſer af Blodet, 9 Hertuger og 
Pairer af Frankerig, 8 Feldtmarſchaller, 22 Adels⸗ 
mænd, 8 Statsraader, 4 Maitres des Requetes, IL 
Erkebiſkopper og Biſtopper, 37 Overdommere, 12 Dez 
puterrde fra Provindſerne, Civillieurenanten og 25 Ov⸗ 
vighedsperfoner fra Kongerigets forfEjellige Stæder, 
Medlemmernes Antal var eftev denne Beretning 144, 
Alt ſaage med Utaalmodighed den bøitidelige Dag imo— 1 
de, der for ſtedſe ſtülde gſore Ende paa alle Klas 7 
ger og al Uilfredshed og igjen indføre en zylden Tidés 
alder i Frankerig. Nogle Faa, dér, undervifte af Er⸗ 
fating, vel indfaae, at ei alt var Guld. ſom glimre« | 
de, mente, at, hvis mar nu engang virkeligt for Al TE 
vor tænfte paa at lette Nationen dens trykkende Byrder, 
denne maatte repræfentereg efrer rigtigere Beregninger, 
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og at de, der tjente til Grundvold for ovenanførte Plan, 
Bare antagne efter vilkaarlige Grundſatninger, og, at 

altfan Hoffets fafte Forfær var muligt, men det Modſat⸗ 

te heller ikke ganſte umuligt. Folkets Forventning blev 
ſtedſe højere ſpendt ved en Mængde Flyveſkrifter, ſom 
man udbredede i Paris. J ſamme war Talen om intet 
mindre end Afſtaffelſen af meer end 150 Millioner Daar 
læg, der for Størftedelen trykkede de fattigere Folkeclas— 
fer, om en ftørre Lighed i Contribution, Formindfkelſe i 
Oppeborſelsomkoſtningerne, Afifaffelfen af en Mengbe 
Tvangéretter, Forbedringen af en Mængde andre byrder 
fulde Indretninger, fornemmeigt en ſtor Zorbedring é 
SaltfFatten og en Nationalfanction af den offentlige 
Gield. Modet fane alerede noget hos de. Anabende, da 
den til Forſamlingens Aabninga beftemte Dag udſattes til 
den 7de Febr., og det, fon det heed, fordi de til Raad— 
flagningerne beſtemte Sale, ei før funde blive fat if and, 

omen egentligt, efter hvad bedre Underrettede paaftode, 
fordi Minifteren endnu ei nof havde forbereder fig paa, 
at bringe fir Syſtem for den offentiige Underſogelſes Pie. 
"Da Ar, Calonne dog alerede, da han den 13de Nov. 
1783 aflagde Eed ſom General ;Controleur i Regnings—⸗ 
kammeret, henpegede paa dette fir Syftem, var det faa 
meget mere at undre over, at der endnu ef var kommet 
til Modenhed 1797. Endeligt blev, det, til denne vigti— 

ge Forſamling beftemte Local, bragt i tilborlig Orden. 
Forſamlingsſalen var 120 Fod lang og 100 Fod bred. 
Ved Siden af den vare endnu 12 andre Varelſer, een 
Forftue for Betjenterne, cer Varelſe for Schweizerne, 
eet for Livvagten, een Forſtue, Værelfe og Cabinet for 
Kongen, eet Cabinet for Dronningen, een Sal til Be— 
værtning, eet Varelſe for Secretariatet, eet til Udſtud— 
dene og eet til Medlemmernes Paakledning. Notabler— 
ne havde en egen Indgang, hvorigſennem de kom i den 
nedre Deel af Salen. Den øvre, tre Fod højere Deel, 
var beftemt får Kongen, Prindſerne og Pairerne. J 
Midten ftod Thronen med en Baldachin, og paa begge 
Sider fandtes ro Armſtole for Kongens Brødre. Den 
7de Febr. kom, men Notablerne forſamledes ei. Den 
IIfeantydedes dem, at det kunde beroe til den 22de i 

= 

⸗ 
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ſomme Maaned og denne Antydning tog det utaalmodige 
Pubikum ei vel op. Pairerne beſluttede imidlertid at 
overrække Kongen et Forſlag, at de geiſtlige Medlemmer 
maatte tage deres Plads i Forſamlingen efter Rangen af 
deres Pairſkaber. Jen Commiſſion, der forfamlede fig 
hos Seglbevareren, forelæfte man Propoſitionerne, der 
ſkulde foredrages Forſamlingen og den førfte Deel af Res 
formationspſanen, ſom Kongen var beredvillig til'at las 
De fig forelægge for at der kunde raadſlages om ſamme. 
Denne Plan beſtodaf tre ſtore ſtrevne Hefter, hvoraf 
det førfte blev forelæft paa een Dag, men de andre maat—⸗ 
te udfætteg til de følgende Dage, Endeligt kom den 

22de Febr. Kongen hørte den hellig Mands Meſſe i 
Slotscapellet, og begav fig efter denne religiøfe Ceremos 
nie, ledſaget af fine Brødre, Prindſerne af Blodet, Ca⸗ 
binettets Herrer, de høie Krönembedsmand og talrige 

Detaſchementer af Livgarden, Chevauxlegers og Genés 
darmer af Garden til Notablernes Forſamlingsſal. Han 
aabnede Forſaͤmlingen med en Tale, Efter ham talede 

Seglbevareren med Værdighed og Auſtand. Derpaa 
fulgte General-Controleuren, Calonne, der aflagde 
Regnſtab for fin Forvaltning og Finanſernes Tilftand 
fra Begyndelſen af fin Direction til nærværende Tid, 

og derpaa leverede et Afrids af den Plan, fom Kongen 1 
havde udkaſtet til Lettelſe for ſine Underſaatter og til 
Misbrugenes Afhjelpelſe. Denne Plan berettigede viſt 

nok til de ſtſonneſte Forventninger. Der ffulde opret⸗ 
tes Provincialforſamlinger, og diſſe ſtulde Dioceſernes 
og Diſtrikternes Forſamlinger være underordnede; der 
ſtulde indføres Territorialpaaleg, hvorfra ingen Jord⸗ 
eiendom, ei engang Dominialgodſernes og de Geiſtliges 
Godſer Fulde være fritagne; Hoveriet ſtulde afſtafſes, 
de indenlandſke Barrierer ophæves, og al Told flyttes Å 
til Grendſen. Diſſe Yttringer vare viſt nok Taf værde, 
hvilken Kongen og erholdt af den forſte Preſident i Pas 

riſer Parlamentet og dernæft af Etkebiſpen af Narbonne 
ng Seglbevareren. De angivne Punkter bleve nermere 
drøftede og udſatte fra hverandre i de følgende Forfams 1" 
linger og Debatter. Saaledes bleve f. Cr. de ovenoms 
talte Provincialadminiſtrationer, dog med Indſtrenkel⸗ 
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fer og Forandringer, alerede i den anden Seſſion een— 
ſtemmigen antagne. Sfjøndt Kongen i fin Inſtruction, 
ſom han havde meddeelt Notablerne den 28de Febr. 

F 1787, ligefrem havde erflærer, at det var hans alvor— 
lige Villie, at alle Landeiendomme i hans Rige uden 
Undtagelſe, fulde underkaſtes en Territoriggafgift, at 
denne Territorialſubvention fEufde fvare til Eiendomme— 
hes Frembringelfe og ſom ſamme være foranderlig, reel 
og ci abonneret, at han havde faſtſat diffe Grundfætnins 
ger og blot overdrog Forfamlingen at raadflage om Mide 
lerne til Fuldbhyrdelſen; ſaa gave desuagtet Bureauerne 
(maaſtee fordi Kongens afgjørende, indgribende Tone 
mishagede dem) deres Mening. med Henfyn "til denne 
Gjenſtand den 9de Marts ſaaledes: at Territorialafgifø 

terne umuligt unde hæves in natura, on at man ei kunde 
raadflaae om deres Ovnpeberfel i Penge, fr alt, hvad man 
havde forlangt, for at faae fuldſtendig Overſigt i Sagen, 
var meddeelt. Samme Dag blev Geiſtlighedens Gjeld 
underkaſtet Provincialadminiſtrationernes Operationer , 
de angaaende Kornhandelen gjorde Forflag antagne i des 

res hele Omfang, de nye Skatteindretninger erkſendte 
fom den ſtorſte Velgjerning, Kongen funde vife fit Folk, 

" pg-de angaaende Hoveriets Ophævelfe og ſammes Fovs 
vandling til Penge angivne Grundſatninger billigede. 
Den 12te Marts meddeltes Memoirerne til den anden 
Seſſion (Handelen betræffende) af Monſieur. De ans 
gif Tobakken, (dens Dyrkning), Saltet, (Ophavelſen 
af Salthokeriet, Saltcomptoirerne og Saltbodernes 
Betjente), Udførfelen (Told og Barrierer) ; Tranſito, 
Kyſtfiſteriets Befordring, Oliepresningen og Sabeſy— 
derierne. Samtlige Forflag bleve antagne med nogle 
Formildelfer og lette Forandringer. Den 31te Marts 
"1787 udfomsen Samling af de Notablerne overgivne 
Memoirer, foran hvilken fandtes et Avertiſſement af Cas 
fonne, hvori Folket erholdt Efterretning om Kongens 
ſande Henſigter og de Velgjerninger, han havde tiltæenkt 
det. Notablerne frygtede for, at Nationen derved ſtul⸗ 
de blive indtagen imod dem og ifær kunde misbillige den 
Modſtand, de havde troet at burde vife, med Henſyn 

"til nogle dem til Drøftelfe forelagde Gjenſtande. De 
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treede deres Wre var angreben, hvilken burde vere en 
Privatmand endnu kjerere end ſelv Statens Intereſſe. 
Wed denne Bekymring, hvad enten den nu var grundet 
eller iffe, opfom en Spænding imellem Notablerne og 
Calonne, der ei havde de behageligſte Virkninger for den 
ſidſte. Den 8de April ſildigt om Aftenen begav Greven 
af Montmodein fig til ham, forlangte afhami Kongen 
Javn at han ffulde nedlægge fin Poſt og affordrede ham 
Portefeuillen for Finanſerne. Den næfte Dag blev og 
Seglbevareren, Miromesnil, afſat fra fin Poſt. Dogs 
le af Hoffets Forflag, der ſiden kom til Notablerne (Do—⸗ 
mainernes Afhændelfe og Skovenes nye Forvaltning) 
om hvilfe man kunde troe eller vide, at de vareen Levs 
ning af Exgeneralcontroleuren, fandt et den gode Mod⸗ 
tagelſe, ſom man [lovede fig af dem. Den 23de April 
fremtraadde Keogen i en Tale, fom han holdt i en Gee 
neralforſamling, med et Forflag, der vel var Mangen 
uventet, men Yngen behageligt, Han tilſtod, at Stas 
tens Yndtæat og Udgift ei ftod i det rigrige Forhold, at 
den ſidſte overfteeg den førfte, og at det var nødvendigt 
at dæffe dette Defirit, der, fom man fiden erfarede ei 
beſob fig til mindre end 127. eller fom Andre vel endog 
rigtigere antoge, til 140 Millioner, ved nye Paaleg og 
Indſkrenkelſer. Han foreflog er Paaiæg paa ftemplet ; 
Papir, Forholdsreglerne til paa en vis Tid at opfylde 1 
Forpligtelſerne med Henſyn til Tilbagebetalingen og 7 
fiden en Inddragelſe af $ Millioner af Krigsetaten og af 7 

Totrediedele af de Penſtoner, der gif over 1000 Livres 
og forholdsmaesſigt af de mindre; videre Affaffelfen af 
Soinejagten og mange Heſte i de kongelige Stalde, 

Udredelſen af alle geiſtlige Huſes Penſioner, fon hidtil 
vare betalte af ben fongelige Skat, af Okonomaterne, 
Beſtemmelſen af Penſionsſummen til 18 Millioner, ſom 
ei ſtulde overſtiges, og Salget af de fongelige Huſe 7 
Choiſi og la Nuette, af bvilfe Reformer Kongen lovede - 7 
figen aarlig Befparelfe af 29 Millioner, ſom han meen— n 

te at bringe til 40 Millioner. Der ev ovenfor bemærfet I 
at Statscaſſens Deficit maaſkee beløb fig til 140 Millios 
ner Livres, og Rigtigheden af denne Angivelfe ev faa mer Fl 

get fandfynligere, da netop denne Summa, efter en med 
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"Kongens Samtykke fart Beſlutning af Notablerne 
fEulde dekkes paa følgende Maade: 

Sndffrænfelfer og Bonificationer - - - 40 MM, 
Nye Paalag pan Landeiendomme, der ffuls 

de fvares af Enhver - - == =- - 25 ⸗ 
Stempelpaalæg - == - 2 - == (7 25 2 
Aarligt Lan 2 7 2 2 22 == 50 3 

' | | 140 Mille 
y 

Men Bureauerne forfaftede eenſtemmigt alle nye 
YWaalæg paa Landgodſer. Noale troede endog, at Udvi— 
delfen af Stempelacten vilde blive en aft for fvær Byr— 
de for Folket. Men alle overlode til Kongens Viisdom, 
Retfærdighed og Godhed Omſorgen for, denne Henſeen⸗ 
de at forordne det, ſom han maatte anfee for det Tjenligs 
fte. Endeligt anſaages Forſamlingen fam endt den 25 
Mai 1787, og Kongen ſluttede den med en Tale. Ef— 
ter ham talede den nye Seglbev og Erkebiſtoppen af 
Toulouſe. Som definitive 2 af deres Arbeider 
kan man anſee folgende: 1) incialforſamlingerne 
bleve indførte, efter den af Notablerne foreflagne 
Form; 2) Finansraadet blev indrettet ſaaledes, fom de 
onſtede det og tillige Fulde Beregningerne over Indtægt 
og Udgift, og Beſtemmelſen af Naadesbeviisninger og 
Penſioner offentligt brEjendtgjøres hvert Aar 5 3) Ho— 
veriets Aiftaffelfe; 4) Ophavelſen af Afaifterne af 
Ind og Udførfel fra en Provinds til den anden og Bas 
riererne mellem ſamme; 5) Ophævelfen af Saltſkatten, 
der fulde fEee liot efter lidt, efterſom Belobet kunde er— 
ſtattes ved Beſparelſer og Bonificationer; 6) Frihed i 
Kornhandelen og i Handelen overhovedet fra en Pros 
vinds til en anden; 7) Bonificationer i alle Departes 
menter og omhyggelige Beſparelſer, der aarligt i det 
mindſte funne beløbe fig til 4 Millioner; 8) Beſpa— 
relſer ved Dronningens og Prindſelnes Hofſtat; 9) 
Et aarligt Laan af 50 Millioner; 10) Nogle Paalæg 
til 50 Millioner paa ſaadanne Gjenſtande, der mindſt 
vilde falde til Byrde; 11) Provincialforſamlingerne 
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fulde ei beſtemme nye Paaleg før Veſparelſerne vare 
bragte til 40 Milloner. Saaledes endte denne For⸗ 
ſamling af Mænd, ſom man ligeſaalidet fan fratømme 
god Villie ſom Mand og Kraft til at realiſere mange for⸗ | 
træffelige Ideerr. Den gjør Epoche i Franferigé nyere 
Hiſtorie. Næfte Mar ſammenkaldtes Notablerne igjen 
for at tage Beftemmelfer angaaende Stændernes Sams 
menkaldelſe. AG) f 

VNotarier, Notarii (af Nota, et Tegn) kaldtes i 
Forſtningen hos Romerne de Slaver eller Frigivne, ſom 
betjente fig af viſſe Abbreviaturer (Forkortninger) til 
Geſvindtſkrivekuaſten (Tachygraphien), og fom fornem⸗ 
meligt brugtes ved Senatsforſamlinger. Under det ror 
merſte Riges Forfald betegnede man med Ordet Skrivere, 
Seékreterer ved de offentlige Autoriteter. Efterat Euro—⸗ 
pa havde antaget fin forandrede Skikkelſe og deelt fig i 
forFjellige nyere Hovednationer, brugte man Ordet no- 
tarii for dermed at betegne de af Staten beſtilte offentli—⸗ 
ge Bidner, hvoraf liljer ur fo kunde betjene fig i der 
res offentiige Forhan r til ſtorre Sikkerhed og i vige 
fe Tilfælde, —— de ſnart en Tørre, fnart en mine 
dre Forbindelſe med Juſtitsforfatningen. Intet har 
derfor fra Begyndelſen været mere forfEjelligt end Nota⸗ 
riernes Forfatning i forfEjellige europæiffe Lande, J 

Enaland og Holland vare Notarierne ubetydelige.  $ 
Tydſtland hørte Notariatet til de keiſerlige Refervater, 
på kunde alerede devfor et blive betydelige, da ethvert 
Lands Juftirsforfatning naturligt ſogte at indſtrenke en 
keiſerlig Motarius's Virkſomhed. Meeſt betydelige vare 
Notariuſſerne i Frankerig alerebe før Nevolutionen. 
Denne Virkſomhed have de ogſaa beholde i den nye. frans 

fe Retsforfatning under adſkillige noie beſtemte Modifi— 

cationer. Den praktiſte Organiſation i den nyere franffe 

Civillovgivning, herover deels pan ikke Ret forkyndende, 

deels paa Ret forkyndende Anſtalter. Blandt de forſte 
ſtaaer Notariatinſtitutet averf. Den franffe Notar er 
et offentligt Vidne i fubjectiv og objectiv Forſtand. Ved 

ham vidner Staten, og hans Vidnesbyrd føres og gjelder 

for Staten og hele Selſkabet. Han opfærter Contracter, 

LJ 
- 
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GjeldsforÆrivninger, Forlig og alle andre, den vilkaar— 
lige Jurisdiction betræffende Actor, der et overſtige 150 

Franker. Notarialdoeumenter have fuld Trovaerdighed 
og der tillades intet Vidnebeviis imod dem. Deres 
Jadhold er ligt Retskraften. Notaren fører et Regis 
ſtratur over alle af ham foretagne Handlinger og er Par⸗ 
terne og Publikum anfvarlig for famme. Har Creditor 
miftet fit Gjeldsbeviis, faa fan han finde Originalen 
hos Notarius. Notarierne have cafaa et fortrinligt 
viatig Embede i Arveſtiften; thi, Æjøndt de ei efter et 
Dødsfald foretage fig Forſeglingen, da dette tilkommer 
Fredsdommeren, faa forfærdigede dog Inventarierne, 
indlede der hele Skifte og berigtige der. Notarierne i et 
Arrondiſſement, hvor der findes en Domſtol af forſte 
Inſtans, udgjøreet Corps, ſom vælger et Collegium 
(Chambre des Notaires), der beſtager af I til 9 Mods 
lemmer (i Paris af 19), og har en Preſident, en Syns 
dikus, en Referent, en Sekreteer og en Incaſſator. 

- Dette Collegium beſorger et alene det indre Politie, men 
afajør i Mindelighed alle Stridigheder, en tredie Perſon 
har med Notarierne om deres Embedsforretninger og 
Betaling. 

VNotere. At notere en Vexel er endnu at fors 
beholde fig Optagelfen af den formelige Proteſft. See 
Vexel. 

Notre (André le), fodt i Paris 1613, fulgte fin 
Fader i hang Embede ſom Intendant over Haverne i Tuils 
ferierne. Han var den Forſte, fom bragte Havekun— 
ften i Frankerig til en høi Grad af Fuldkommenhed. Da 
Kongen faae de ſtjonne Anlæg, fom le Notre, efter 
Foucquets Befaling, havde gjort ved dennes Slot Vaux— 
le⸗Vicomte, overgav han ham Directionen over alle kon⸗ 
gelige Haver. Nu havde le Notre en viid Mark til at viſe 
fine Talenter: Han forffjønnede Verſailles, Trianonog 
anlagde hiin berømte Teraſſe St, Germain, ſom man 
feer med ftedfe fornyet Intereſſe. Havberne i Clagny, 
Chantilly, St, (Sion, Meudon, Seaur og misse ans 

Kon 
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dre Forſtionnelſer vare hans Verk. Han reiſte til Ita⸗ 
lien i den Henſigt der at uddanne ſig videre, men han 
ſaae, at hans Skabergenie alerede i Frankerig havde 
naaet den hoieſte Spidſe af Fuldkommenhed. J Rom 
lev han foreſtillet Dave Innocens 11te, ven; han oms 

avmede, fordi han, ſom Nogle paaftaae,. gjorde derte 
med alle dem, der beundrede hané Konge; ja han ſtal 
endag have omarmet Ludvig 14de ſelv, faa ofte denne ” 
vendte tilbage fra et Feldttog. J Aaret 1675 ophoiede 
Ludvig ham i Adelsſtanden. Le Notre beſad og Talent 
for Maleriet. Han har beriget det fongelige Cabinet 
med nogle Stykker, ſom man gjør overordentligt; meget 
af. Han døde i Maris i Sept, 1700. Hans Neveu 
Desgots har udgivet hang Levnetsbeſkrivelſe. 

Notre⸗Dame (ſom bekjendt det — Udtryk for 
Jomfrue Maria) er Navpnet paa den ſtore Cathedralkirke 
i Paris, hvis to høie fiirkantede Taarne ere ligeſaa be— 
rømte for den fortræffelige Ildfigt, man har derfra, ſom 
for deres ſtore Kokkers højtidelige Klang. Kirken felv 
indeholder fire Rekker Dillere, 45 Capeller, et fortræfe . 
feliat Chor og en Mængde af de meceft udmærfede Mins 
desmerker og Malerier. Tæt ved Siden af denne Kirke 
har Erkebiſkoppen af Paris fir Palais. For Revolutio— 
nen havde han over, 200,000 Livres Indkomſter og Pair⸗ 
værdigh«den var forbunden med dette Embede. 

Nottinghamſhire er et af de behageligſte og sige 
bareſte Grevſkaber i det egentlige England, gjennems 
ſtrommes af Floden Trent,” og ligger. mellem Lincolnſhi— 

re, Leicefterfjire, Derbyſhire og Yorkſhire. Det inde. 
holder paa et Fladeindhold af 35 Quadratmile over 
140000 Indbyggere . Den veſtlige Deel var fordum 
meget ſkovria. Nu findes der fun faa Levninger ſelv 
af den fiore Skov Sherwood. Landet er færdeles rigt 
paa Korn, Humle, Foder, Trae og Steenfulsgruber. 
Hovedſtaden heder ligeledes Nottingham, ligger ved 
Trent og indeholder henved 30090 Indbyggere. Her 
ev Hovedfæder for de engelſte Uld, og Silkeſtrompema— 
nufacturer, der have tiltaget meget, fornemmeligt fra 
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Indforelſen af Arkwriahts Spindemaſkiner. Man tal⸗ 
lev her over 3000 Strompevavere, hvoraf Nogle for— 

. færdige Bomuldsſtromper til " Guinee. Parret. Diſſe 
Strompevarer gaae i ftore Quantiteter til Amerika, 
Oſt⸗ og Veſtindien, Tydſkland, Spanien og Rusland, 
ſaavelſom Frankerig, hvor man dog, for de indenland— 
ſte Fabrikers Skyld, ei tillader Indforſelen af Silfes 
ſtromper. Blandt denne Stads øvrige Handelsan⸗ 
ſtalter fortjener iſer dens Bleghvidtsfabrik at bemarkes. 

Notturnos eller Nokturner ere muſikalſte Styk— 
fer, der ere enkelt beſatte og beſtemte til ar. opföres om 
Aftenen eller Natten, i ct Varelſe eller i frie Luft, 
Dertil hører f. Er. de i Spanien og Italien faa hyp⸗ 
pige Serenader. J Stalien gives der Componiſter, 
ſom udeluffende arbeide i i denne Art. Ogſaa blandt 
Perſerne har Nokturner i den nyeſte Tid fundet man⸗ 
ge Liebhabere, hvilke dog imidlertid behandle dem ſom 
et Slags Converſationsmuſik; og man forſtaaer under⸗ 
tiden ved Notturnos felfabelige Sange, uden Inſtru— 
mentalaccompagnement, hvilfe ſynges under eller efter 
Aftentaffelet. 

Novalis ſee Hardenberg. 

VNova⸗Zembla eller Nowaja⸗-Semlja (Nyland) 
beſtager af to ſtore Øer, ſom ved Strædet Waigats 
fEilles fra Nordaſiens Faſtland, og, uagtet de ei ere bes 
boede, tilhøre Rusland. Blot om Sommeren bliver 
dette Land beføgt af rusſiſte Jagere oa Fiffere, ſom 
her fange Svaner, Vildgjæs,. Fiffe, Ulve, RVensdyr, 
hvide Bjørne, Rave og Hvalroſſer. Fladeindholdet 
beløber fig omtrent til 4255 Qvadratmile. . Landet er 
næften ſtedſe bedekket med Sis og Snee, og om Vinte— 
ren næften tre Maaneder indhyllet i et beſtandigt Mor— 
fe, ſom dog meget formiindffes ved Nordlyſet. Paa 

Nordkyſten findes meget høie Bjerge, hvoraf nogle ræs 
fe op mellem Skyerne. Det Indre af Landet er ends 
nu ubefjendt; faavidt man er kommet, har man endnu 
ei fundet Gres eller Iræer, men blot Mos og nogle 

, 

i 
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Vidiebuſke uden Blade, J det forrige Aarhundred * 
ve Hollænderne gjort nogle farlige Soreiſer tik Landets 
nordoſtlige Kyſt. RAD: 

Novatianer ſee Sest 

VNoveller falder man t den romerſke Ret, de ſene—⸗ 
re Love, der rilføiedeg den juſtinanſte Coder og udgjore 
en Deel af Corpus Juris, J de ſtionne Videnſtka⸗ 
bers Fag betyder Noveller ſmaae Fortällinger eller 
Romaner. 

VNoverre (Jean Georges). blev fodt i Paris den 
29de April 1727. Hans gader, Louis Noverre, fom 
var Carl 12tes Adjutant, beſtemte ham tiden milifære 
Lobebane; men den unge Noverres afgjorde Tilboielig— 
bed til Kunſterne, iſer Dandſen, førte ham til en ans 
den Beſtemmelſe. $ Dands dannede han fig under den >= 
ftore Dupré, og bragte mig —— fåa vidt, at han alerede 
1740 kunde vife fig med det ſtgeſte Bifald paa Hoftheas 
tret i Fontainebleau. Kort derpag gif ban paa nogen 
Tid til Berlin, hvor Frederik den ſtore og Prinds 8 
rik gjorde overordentlig meget af ham. Efterat ban fra 
Aar 1749 havde opholdt fig afvexlende i Paris og Lyon, 
udgav han 1760 de berømte Lettres sur la danse, +" 

—— — 

hvilke ogſaa lagde Grunden til hans Anſeelſe ſom For—⸗ Å 
fatter i den Kung, i hvis Udøvelfe han var faa ſtorz 
diffe Breve roſes meget af Voiraires — Det wuͤrtemberg⸗ | 
ſkeHof udmarkede fig dengang ved overordentlig Kunfts og 
Pragtlyſt. Noverre blev ogfaa kaldt til detre Hof og 
forſkſonnede ved fine Balleter i nøgle Aar de Fefte, der i 
hørte til de udføgtefte og finefte, man funde fee ved nos 
get europeiſt Hof. Hans ftedfe tiltagende Bersmmelſe 
bevirkede hang Kald til Wien. Keiſerinde Maria The 
reſia overøfte Noverre med Gunſtbeviisninger, og Ne 

tringerne af hendes Naade ſtrakte fig ogfaa til Noverres 
Familie. Fra Wien gjorde han en Reiſe til Mailand, 
hvor han forherligede de Fefte ,. ſom Erkehertug Ferdi— 
hand gav efter fin Formeling. Et Tilbud man. gjorde 

å 
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ham, at gaae til London, afſlog han, og blev derimod 
anſat i Partis ſom overſte Maitre des ballets ved Aca- 

démie royale de Musique. Kun i Revolutionens 
meeſt ftormfulde Tid opholdet Gan fig i London. Wed 
denne Revolution havde han miftet en ſtor Deel af fin 

Formue. "Sjmidlertid bar han dette Tab med Standhaf—⸗ 
tighed. J Aaret 1807 udgav han Lettres sur les 
arts imitateurs en général et sur la danse en par- 
ticulier, hvilke han dedicerede den daværende Keiſerin— 
de. Endnu før fin Dod, der indtraf i Slutningen af 
October 1810 arbeidede han paa en Didtiornaire de la 
danse, — Hvor ſtor Noverre følte fig i fin Kunſt, bes 
viſer faavel hans Udſagn, „at der 18de Aarhundred fun 
havde tre ſtore Mænd af opviſe, Frederik den ſtore, Vols 
taire og Noverre,“ form og det Svar, han gav en Minis 
ſter, ſom havde fagt ti! ham: Vous n'éêtes qu”un mai- 
åre å danser, — Ou Monsieur, ſvarede Noverre 
ham, je suis maitre å danser comme ”oltaire est 
maitre å écrire. 

Noviciat er den Tilſtand, hvori Candidaterne til 
de geiftlige Ordener. befinde fig i Provegaret, fom de 
maae udholde før den formelige Afleggelfe af Ordenslof— 
terne. Det iagttages efter den hellige Benediets Regler 
i Munke⸗ og Nonnekloſterne, og pleier af være meget her 

| Hfværlige for Novicerne, ſom de, der ere beftemte til Kl0o- 
fterliver, kaldes deres Prøveftand, De mage lære deres 

Ordens geiſtlige Øvelfer og Kirketjeneſte, forrette de rins 
geſte Huusarbeiber for Klofteret, afholde fig fra at tale 
undtagen i vifte faftfatte Timer ,. gjøre Novicemeſteren, 

Ten Ordensgeiftlig, under hvis færdeles Opſigt de ſtaae, 
Regnſkab for deres meeft ubetydelige Handlinger og un⸗ 
derkaſte fig haarde Straffe for de ringeſte Forfeelſer. 
Alle Ordener og Kloſtre ligne ikke hverandre i den Strenge 
hedt, hvormed de behandle Novicerne, og; i Tilfælde, 

hyvor man enten frygtede, de kunde derved afſtraktkes 
fra at aflægge Ordensloftet, eller viſſe Familie + Henfyn 
kunde finde Sted, har man ſogt at gjøre dem Kloſterlivet 

Gbehageligere. 
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VNowgorod eller Newgorod Weliki, æn temmelig 
betydelig Stad i Statholderſkabet af ſamme Mavn é 
der europæiffe Rusland, ligger paa beagge Sider af Flos | 
de nWolchow, omtrent £ Miil fra dens Udløb i Ylmens 
ſoen. Byen er meget gammel og var i fordum Tid, da 
den hørte til Hanſeforbundet everordentlig mægtig, ſom 
man fan flutte af Ordſproget: hvo formaaer noget imod 
Gud og Stornowgorod. Staden ſtal dengarg hade 
havt 400000 Indbyggere og nu har ten neppe 10000. 
Diſſe nære fig af Fabrifarbeide, Haandværfer og nogen 
Handel J Nowgorod findes em Seildugsfabrik, en 
Voxfabrik, et Lyfeftøberie og gode Garverier. Staden 
er Sædet for en Erkebiſtop, bar 7 Kloftere og i alt 1549 
Huſe. / Å 

Vubien, «: fort Land i Afrika mellem den 44de og. 
569% øfilig Lengde og den 12te og 249 nordlig Bredde, 
hegrendſes mod Øften af den nvabijfe Bugt og Kyſten 
Aber, mod. Veft af Darfur, mod Sydaf Abygfinien, 
mod Mord af ÅGaupten og indbefatter henved: 9000 Qua⸗ 
dratmile. Det gſennemſtrommes af Nilen, fom het ops 
tager Takaze. J den nordlige Deel af Landet findes 
uhyre Sandørfener, hvor røverfe MRomader fure paa 
Caravanerne. J det Indre af Landet findes egne; 
Riger, blandt hvilke Dongola og Sennaar ere de bety 

ligſte. J Dongola eller Dungala er en Hovedftad af 
famme Navn. Den ligger ved Nilen og fEal indeholde 
over 10000 Familier: Riget Sennaav beherſtes afen 
Negerſtamme og har gjort de nærbøende arabiffe Horder 
;fEatfEyldige. Kongen af Sennaar ffal holde en ftaaende 
Armee af 22000 Mand. Landets Hovedſtad, der liger 
lebes heder Sennaar, driver en meget levende Handel, 
fornemmeligt med Arabien. Antallet af dens Indbyg» 
gere belobe fig til 100000. — J det Hele er Nubiens 
Clima utaaleligt hedt, og blot noget tempereret i de oſt⸗ 
lige Bjerge. Landet har Overflodighed af Produkter, 
bſandt hvilfe Elephanter, Kameeler, Heſte, Zibetkatte, 
Papagoier, Giraffer, Løver, Tigre, Strudſer, AHyær 

ner, Panthere, Flodheſte, Crocodiller, Sennesblade, 
Ibenholz og Sandeltræe, Bambusror, Gummi, Korn, 
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Tobak, Sukker, Riiz, Hør, Viin, Meloner og Guld 
(af Biergvarker og Floder) ere de vigtigſte. Der drives 

ogſaa Slavehandel. 

Nukahiwa er den betydeligſte af QWafhingtonégers 
ne i det ſtore Sydhav, hvilke opdagedes af den nordame— 
rifanffe Skibscapitain Ingraham ombord paa Koffardis 
ſtibet Hope, paa hang Fart fra Marquefaéøerne%) til 
Kyſterne af Nordamerifa i Aaret 1791 og kaldtes efter 
den berømte Waſhington, et Navn de have beholde, tage 
tet den ſpanſte Sofarer Marchand, der nogle Uger fer 
nere kom hertil og holdt fig for den førfte Opdager, fald: 
te dem Revolutionsoerne, og den engelffe Skibscapitain 
Vancouver, ſom Lieutenant. Hergeſt i Aaret 1792 her 
havde tilført Proviant, falde dem Hergeſtsserne. Imid— 
lertid lærte vi forſt fuldkommen at fjende denne Øegrups 
pe og iſer Nukahiwa ved Krufenftern, fom i Maimaa— 
ned 1804 opholdt fig her nogle Dage. Øen Nukahiwa 
blev af den ovennævnte Ingtaham kaldt Federat⸗Island, 
derpaa af Marchand efter cen af hans Rhedere Isle 
Baur, af Hergeft Sir Henry Martins Island og af Ros 
berts, en amerikanſt Skibscapitain, Adams-Island. 
Indbyggernes Antal regnes til 138000, hvoraf 5900 
ere Krigere. Mens ftørfte Længde fra Sydveſt til Vefts 
ſpidſen af beløber fig til 17 Mile. Climatet er, ſom 
overhovedet under dette Himmelftrøg vel meget varmt, 
dog ei uſundt. Da Mangel paa Vadſte, ſom ber fun 
erholdes ved den tropiføe Regn, uagtet Jordbundens 
Frugtbarhed, hindrer Overflodighed af Levnetsmidler, 

ſaa opkommer letteligen Hungersnod, ifær naar hiin 
Regn udebliver noget længere. Fiſte, Sviin, Kokos— 

*5) Diſſe Øer, til hvilke egentlige Waſhingtonsser⸗ 
ne høre, bleve for Størftedelen opdagede 1595 
af den ſpanſte Søfarende Alvaro Medana de 
Neyra, fom til Wre for den daværende -Vicefons 
ge af Peru Don Garcia Hartado de Mendoza, 
ſom havde foranftaltet Expeditionen kaldte dem 
Marqueſas ⸗ eller Mendogas s — 
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nodder, Brodfrugt, Rodder og Sukkerror ere Indbyg⸗ 
gernes fornemſte Neringsmidler og Landets Hovedpro—⸗ 
dufter Nukahiwerne høre til de rodligtbrune eller me⸗ 

re lyſe Stammer blandt SydſoeInſulanerne, ſom man 
holder for Efterkommere af Malaierne. De ere de 
ſmukkeſte af alle Auſtraliens Indbyggere. Intet Folk 
fynes at have bragt Tattoverekunſten videre end Nuka⸗ 
hiwerne. Saa godmodige de ſynes faa lumſte og grus 
ſomme vife de fig dog: De føre ofre Krig, blot for at, 
kunne æde Menneſt-kjod, hvorefter de, ere meget lyſtne. 
Kongerne have her ci faa ſtor Anſeelſe ſom andenſteds. 
Praeſterne ere hellige, men. til deres Religion kjender 
man naſten Intet. Polygamie finder iffe Sted, men 
Wgteſtabsbrud er meget almindeligt. 

Nullitet (af det Latinſte) Intetbetydenhed. Nul⸗ 
litetsklage kalder man den Klage, der anlegges mod en 
Retsaets Gyldighed. Iden nyere franffe Ret er Gegres 
bet om Nullitet overordentlige ſtrengt og ſtarpt. Der er 
forefErevet en Mængde Former, hvis Ikke-Jagttagelſe 
ſtrax drager hele Proceſſens Nullitet eller Ugyldighed ef— 
ter fig, og, naar en Procurator ei er fortrolig med his 
ne Former, faa giver dette ofte Modpartiets Chifaner et 
fort Spillerum. VAN 

NMuma Pompilius, Roms anden Konge, ſkal 
have regjeret fra Aar 714 ti 672 f. Chr. (eller efter 
Stadens Opbyggelſe 39-31); men i Henſeende til dens 
ne Tidsbeſtemmelſe mag man ei alemme den Ubvished, 
hvori Tidsregningen befinder fig i de førfte Aarhundreder 
af den romere Hiſtorie Numa var den fjerde Søn 
af Pompilius Pompo, en fornem Sabiner, og gift med 
Tatia, en Datter af hiin Tatius deren tidlang havde 
regjeret tilligemed Romu us. Efterat han havde levet 
13 Aar med hende ſom Privatmand i fir Fadreneland, ; 
begav han fig efrer hendes Dod van Landet, bhvov han 
førte et eenſomt Liv, hvorfra han blev udreven ved fin 7 
Udnævnelfe til Konge i Rom.  Muma havde ei Romu= 
us's krigerſte Characteer, men befad derimod alleen 7 
(tor Lovgivers Egenſkaber og befæftede Roms begyndende 

j ; i Ma! 
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Forfatning, fornemmeligt derved, at han bragte den é 

noiere Sammenhæng med religiefe Indretninger. Man 
tilſtriver Gam Indretningen af Pontificernes Collegium, 
af Flamines og Veſtalinderne, Calenderens Forbedring, 
Beſtemmelſen af dies fasti og nefasti Tilbedelſen af 
Terminus fom Gud for Grændfeffjel til Eiendommes 
Sikkerhed, Stiftelfen af Laug og Afſtaffelſen af Menne— 
ſteofringer. Under fam blev Janus's Tempel førfte 
Gang lukket. Efter Saqnet ſkal Numa i Aricias Lund 
have havt Sammenkomſter med Gudinden Egeria ſom 
Veninde og Raadgiverſke. 

Vumantia var en Stad i den Deel af Spanien, 
fom af Romerne kaldtes Tarraconenfis, og erhvervede 
fig udødelig Berømmelfe ved den haardnakkede Modſtand, 
Indbyggerne gjorde: Romerne ved Stadens Beleiring. 
Spanierne havde ftedfe forfvarer fig fjefe mod Romerne, 

ſelv efter Carthagos Fald, ſom beſtandigt havde ſogt at 
vedligeholde dette fiendtlige Sindelaug imod Rom. Vi— 
riathus havde lagt Planen til en almindelig Opftand 

hele Spanien og bevæget Celtiberierne til Deetagelſe 
| deri. . Denne Plan mislykkedes imidferrid i Udfsrelſen, 
og, medens den ftørfte Deel af Celtiberierne vendte tilba— 
ge til Rolighed, befluttede de til Arevakernes Stamme. 

"hørende Beboere af Staden Numantia et ſtandhaftigt 
Forſvar. Denne Stads Beliggenhed paa en ſteil Høi 
ved Duero, der hvor en anden Flod (Punto) flyder ud i 
denne, "gjorde, at den blot kunne angribes fra den ené 
Side, fom var befæftet ved Kunften. Romernes forſte 
Forſog under Prætoren Pompeius Aulus Aar 616 efter 

| Roms Bygning vare ligefaa forgjeves fom forbundne 
med ftort Tab. Endnu haanligere Udfald havde næfte 
Aar Confilen Hoſtilius Mancinus's Angreb; han blev 
tvungen til en Capitulation, og, da Senatet ei ratifis 
| gerede famme, udleveret til Numantinerne, ſom dog 
frigave ham Nogle af de følgende Feldtherrer undgik 
" hellere at indlade fig i Kamp med dette Folk, ſom dog 

ei kunde ftille meer end g000 Mand i Marken. Ende⸗ 
ligt blev den berømte Scipio JCmilianus, der ved Cars 

Y 2 
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thagos Ødelæagelfe havde erholdt Tilnavnet Afrikanus, 
ſendt mod Numantia med 66000 Mand. Han beſlut— 
tede aft udhungre Staden, fom dog endnu ſtedſe fif Til— 
førfel paa Duero, og regnede paa Undfætning fra Celtis 
berierne, der ftedfe vare tilbøielige til Oprør. Efterat 
Scipio havde afffaaret Indbyggerne al Tilførfel, og, 
ved Hungerens Virkninger, deels formindffet dem, 
deels bragt dem til den yderfte Fortvivlelſe, overgav en⸗ 
deligt de Overblevne fig til Seierherren. Mange dræbte 
fig felv' tilligemed deres Familie eller omkom frivilligen 
i Luerne, Saaledes faldt Numantia, eftérat deni 14 
Aar havde modſtaget Romernes Overmagt. Staden blev 
odelagt, og den, ſom ſiden byggedes paa ſamme — 
blev ubetydelig. 

* 

Vumidien, omtrent det nuvarende Algier, vat 
var fordum et mægtigt Kongerige i Afrika. Som Lands 
ffab og Rige betragtet havde det dobbelte Grendſer og 
indbefattede 1) Landet imellem Floderne Tuſca (Guadil— Æ 
barbac) og Molochath (Mulvia) eller 2) Egnene fra Flos 
den Ampſage indtil Molochath. Det ſidſte, der ogfan 

heed Maſſaͤſylia var Syphax' s Rige, kom fiden under 
Mauritanien og udgjorde Mauritania Cæfarienfis. Det 

førfte heed egentlige Maſſylia og udgjorde Maſiniſſas 

Rige, hvilfen Konge forſt gav det hiſtoriſt Vigtighed. 
Hans Efterfølger var Micipfa (fra 148 til 119 før 
Ehr.), ſom overlod Riger til fine to Sønner Adherbal og 
Hiempſal famt til Jugurtha, en uægte Søn af een af 
hans Brødre. Den ſidſte myrdede fine to Fættre og be 

mæatigede fig det hele Rige, men fam derover i en Krig 
med Romerne, ſom Gan i Førftningen holdt fla imod ved 
Beſtikkelſer, dog blev han tilſidſt overvunden og føre 
ſom Fange til Rom (ſee Jugurtha). Hiempſal den 
2den, een af Maſiniſſas Sonneſonner, erholdt et Styk⸗— 
ke af Numidien; et andet Stykke fit Hſarbas, Jugur⸗— 
thas Broderſon. Efter Hiempſal fulgte Juba den iſte, 
ved hvis Død Cæfar gjorde Numidien til romerſt Pros TE 
vinds. Mauritanien havde, endnu fine egne Konger, | 
men blev af Caligula gjort til romer Provinds, hvor⸗ 



um 339 

paa Romerne deelte det i Mauritania Tingitana og 
Cæfarienfis, 

VNumismatik fee Myntvidenſkab. 

Nuntier eller Legater kaldes Pavernes Geſandtere. 
Fra det 4de Aarhundred havde de romerſke BifÉopper bes 
gyndt at holde Geſandter ved det keiſerlige Hof under 
Navn af Apocriſtarier og Reſponſaler uden at kunne ſkaf— 

"fe dem nogen Indflydelſe paa Rigets kirkelige Anliggen— 
der. Den romerffe Stols tilvorende Magt gav dog ale— 
rede i det Ode Aarhundred Leilighed til ac fende overore 
dentlige Mænd til Ptovincialſynoderne og til Hofferne, 
naar noget færdeles var at underhandle med dem, ogt 
det 11te Aarhundred ſendte Nicolaus den 2den og Alex⸗— 
ander 2den flige Viearier, ſom det heed ad visitandas 

| provincias, fov at hindre Kjetterier, med uindſtranket 
" Fuldmagt 'til de chriſtelige Stater; en Forholdsregel, 
ſom Gregor 7de og hans Efterfølgere anvendte med Ef⸗ 
tertryk og Conſequens for at befoſte det pavelige Univers 
ſalmonarchie. Diſſe Legater havde Forfædet paa Synos 

derne, ſom de felv ſammenkaldte, oa afgſorde ei alene t 
| Appellationsfager , men hendroge oafaa for deres Tribus 
nal Diſpenſationsanſogninger og geiftlige Stridigheder 
af alle Slags i førfte og ſidſte Inſtans, ja ſnart Befteme 
melfen af hvert kirkeligt Anliggende i de Provindſer, 
hvor de refiderede, for deres Donſſtol. For at ſikkre fig 

| mod diffe ftedfe videre ſtridende Indgreb ei deres geiftlige 
Juris diction og hindre Sendelſen af pavelige Legater til 

deres Dioces, lode adffillige Biſktopper og Erkebiſkopper 
fig udnævne ti! denne Verdigbed. Men hverken denne 
Middelvei eller de tyde Biffoppers aabenbare Mods 
ſtand, hvilfe i det Tite Aarhundred forbøde nogle Lega— 
ter at komme i deres Dioces, kunde ftandfe denne Magt— 
misbrug, hverved Paven conftituerede fig ſelv til enefte 
Ordinarius og Overhyrde for hele Chriſtenheden. Un—⸗ 
der nye Paaſkud indfandt hans Befuldmagtigede fig 

igſen felv i de Provindſer, hvis Biſtopper havde kjobt 
Legatverdigheden, udsvede, hvor de kom, de vigtigſte 

erkrbiſtoppelige Rettigheder og tillode fig under Dieters 
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og Procurationers Firma de meeſt uforſkammede Penge— 
utfuelfer, ja nogle berøvede endog rige Provincialkirker 
deres Klenodier og Skatte. Det var for det meſte 
Pavens Yndlinge og Hofprelater, fom han paa flig > 
Maade gav en god — til at berige fig. , Kongerne 
beſtrehte fig derfor at afvende diſſe Beſog fra deres Lande. 
England ajorde fig frit derfor i det 12te Aarhundred, da 
der fod udnævne Erkebiſtoppen af Canterbury til fedfevas 
rende Legat, og Philip den ſmukke af Frankerig vovede 
endog Beqyndelſen af det 14de Aarhundred at hafte en 
pavelig Legat. Dette gav — til, at Paverne ere 
flærede di ſe Geſandtere for hellige og ufeilbare ſom Das i 
ven felv.  $-Tydffiand havde vel Erkebiſtopperne for 
hindeet Anleggelſen af beftandige paveligeiTribunaler 
indtil der i6de Aarhundred, og Legaterne taaltes fun | 
pan Concifierne-eller ſom giennemreiſende Viſitatorer; 

men ved de Farer, hvormed Reformationen truede Kir—⸗ 
ken, turde Paven endeligt og tillade fig dette Skridt, 
ſom en nødvendig Forholdsregel til at opretholde det tri 
dentinſte Conciliums Beſlutninger og til at virke mod 

Proteſtantismen. Saaledes opkom fire fafte pavelige 
&Gr'andtFahér under Titel af Nuntiaturer, 1583 i Wien 
for det oſtlige Todſkland og i Coln for Rhinlandene, 
1536 i Lucern for Schweiz og 1588 i Bruͤſſel for Nes 
derlandene. De der anſatte Nuntier bleve Overdommes 
re i deres Diſtrikt og udøvede ſom Pavens Befuldmagti⸗— 
gede, tilTrods for de tyoſke INerropoliter, erfebiffappelige 
Rettigheder ifær i Diſpenſationsſager. Hverken Rigés 
utoriteternes eller Erkebiſkoppernes gijentagne Befvæs "| 
ringer, eller de Forordninger, ſom tilfoiedes Rigsbeftems 
melferne (Reicht abſchieden) og Valgeapitulattonerne des⸗ | 
angagende fra Zid til anden, vare iftand til at forandre 
noget i denne, den tydſke Kirkes Frihed undertrykkende, 
Indretning; ja Pius Gte oprettede endog 1785 en nye 
Muntiatur i Munden, ſom Formuur mod Illuminatis⸗ 
mus og overhaandtagende Oplysning. Joſeph 2den M 
fradomte derimod i er Reſcript til de tyde CrÉebiffopper 
af rate Oct. 1785 be pavelige Nuntier enhver Juris— 
diction i kirkelige Sager og erflærede dem blot for Pa⸗ 

vens politiſte Geſandtere; og den, ifølge denne keiſerli⸗ 
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ge Beßemmelſe, af Erkebiſkopperne, i Mainz, Trier, 
Cöln og Salzburg i Auguſt 1786 holdte Emſer-Congres, 
beſſuttede i ſine Punctationer de pavelige Nuntiafurers 
fuͤldkomne Ophoren i Tydſtland, og, ſtſondt med Er— 
Fjendelfe af Pavens Primat, Reductionen af deres 
Magt ide Rettigheder, fom de i tidligere — ——— 
havde udøvet over fremmede Dioceſer uden for. Rom. 
midlertid begyndte den nye Nuntius Zoglio i Minden, 
begunſtiget af Churfyrſten af Pfalzbayern, at drive fit 
Væjten; Nuntius Dacca t Cåln proteſterede formeligt 
mod Tabet af fin Diſpenſationsret; den i Forſtningen 
fra Briffel fordrevne Nuntius's Parkie ſeirede under 
Nederlendernes Opſtand mod Joſeph den 2den, og i 
Todſkland ſelv dannede de paveligſindede B:fÉopver é 
Wuͤrzburg, Speier, Hildesheim oa Luͤttich en Oppoſi—⸗ 
tion, der eilod Emſer Punctationerne komme til tids 
forelſe. Joſeph 2den kunde ei fænger underſtotte Erke⸗— 
biffopperne formedelft hans egne Underfaatters Utilfreds— 
hed, og, da Waven, efrer hans Død 1790, udftedede en 
formelig RectificationsÆrivelfe til Deeltagerne i Emſer— 
Fordraget, og Trier felv forfod ſamme, faldt bette ſtort 

udtenkte Foretagende igien ſammen, og Nuntierne bleve 
i Beſiddelſe af deres Magt, til den franffe Revolution 
og ſammes Følger ajorde 'Ende paa Nuntiaturerne i 
Coͤln og Bruͤſſel. De i Wien og Maͤnchen refiderende 
Nuntier formaae Inter uden Hoffernes Samtykke, og 
fun den i den ſchwetzerſke Revolution vel fordrevne, men 
1303 tilbagekaldte Nuntius i Lucern, nyder nu de flefte 
Levninger af en Maat, ber forgieves kjemper mod den 
nyere Dannelſes Fremfkridt. Erkebiſtopperne af Salz⸗ 
burg, Praa og Gran i Ungarn føre endnu Titel af. føde 
fe pavelige Legatet, uden derfør at have væfentlige Fors 
rettigheder før andre Erfebiffopper. Jovrigt ere de Les 
gater, ſom Paven fra Tid til anden fendertil fremmede- 
Hoffer ei andet end politiffe Agenter. 

VNuͤrnberg/ fordum en ved fin udbredte Handel bes 
romt Rigsſtad, er nu Hovedſtaden i Rezatkredſen i Kon⸗ 
geriget Bayern. Den ligger i en, ſtiondt fandig, dog 
ved Cultur frugtbargjort og Bret eN Egn, og deles ved 
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Pegnitz i fo Halvdele, hvoraf den mindre nordlige. efter 
Sognekirken St. Sebald kaldes Sebalder Siden, den. 
ſydlige ſtorre af Kirken St, Lorenz kaldes Lorenzer— Si⸗ 
den. Staden har 200 for det meſte ſtjeve Gaber, 
3284 Huſe for Størftedelen af gammeldags Bygniugs⸗ 
maade og 27000 Indbyggere. Blandt Bygningerne 
mærker man Raadhuſet fom een af de anſeeligſte i TYDE. 
land, af to Crager, hverv med 30 Vinduer, en 275 Fod 
lang Facade va mange ſtſonne og ſjeldne Malerier, for 
nemmeligt af Albrecht Duͤrer; videre den i Aarene 171 [ 
til 1718 eftev italien Smag paa nye opbyggedeWgidie— 
kirke, det gamle Slot eller Feſtningen paa et Bjerg, Toi— 
huſet og mere. Før den oftindiffe Handel erholdt ennye 
Retning ved Ovdagelfen af Soveien, var Nuͤrnberg een 
af de frørfte Handelspladſe i Tydſtland og i Europa, da 

den affatte de fra Italien hidforte oſtindiſte Barer til 
Norden. Stadens offentlige og Privatvelſtand var 
dengang overordentlig, Den oftindiffe Handels forans 
drede Bet, andre Staters Opmerffombhed paa Handelens 
Fordele, Tredivegarskrigens Ødelæggelfer og Mangel 
paa Stadens indvortes Forfatnings Fremſkridt med 4 
Tidsalderen have lidt efter lidt bragt Staden ned fra 
hiin Heide. Imidlertid ev Nuͤrnbergs Handel heller 
ikke nu ubetydelig, iſer ved dens indenlandſte Manufsec— 
turvarer. Ten lette Priis paa Nuͤrnberger⸗Varerne, 
fornemmefiar vaa Dreierarbeider, Trearbeider og Leger 
tøj, ſom udføres over hele Europa, kommer af Nårns 
bergerarbeidernes frugale Lewemaade, faavelfom Bonder⸗ 
nes pan Schwarzwald, der om Vinteren ſyſſelſette fig 
med Forfærdigelfen af en ſtor Deel Trævarer og Legetoi. 
Man regner Beløbet af Stadens aarlige ——— til 
I Mill. Gylden. 

Fyen, i Svendborg Amt, anlagt af Knud den åte i 
Slutningen af det 12te Aarhundred, har. en Latinſko—⸗ 

le, et Raadhuus, en Kirke og henved 1900 Indbygge⸗ 
re. Byen har tilforn havt et ſtort Slot, hvor Chriftie 

an den 2den biev født og hvor Kong Hans af og til ops 
holde fig, men det blev nedbrudte i Frederik den 4des 

Yzyborg, en — Bheſpaa den øftlige Kant af 
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Tid for at bruge Materialierne til Odenſe Slots Bygnings 
Det, der endnu er tilbage, bruges ſom Toihuus og Pros 
viantgaard. Havnen fom er ten bedfte i Danmark næft 
Kjøbenhavns, dannes af Nybergfjord, En Skibs— 
broe, 200 Alen lang og 25 Alen bred, gaaer faa langt 
ud i Søen, at temmeligt ſtore Skibe kunne loſſe og lade 
ved den. J Myborg erlægges et alene Told af alle uds 
og indganende Skibe, men alle forbifeilende Skibe, 
fom dog ei ere mange, maa ogſaa betale Told. Int 
byggerne nære fig for det mefte af Agerdyrkning og Hans - 
del. Ligeledes have de megen Naring af de Gjennem— 
reiſende, da ber er Færgefteder for Overfarten mellem 
Sjelland og Fyen. Overfarten fra Corføer beftyres af 
ef priveligeret Zærgelaug ved Smaffer-og Poftjagter. 
Byens Faſtningsvarker ere anfagde af Chriftian den 3die 
og Chriſtian 4de og betydeligt udvidede af Frederik 3die 
og Frederik 4de. J Aaret 1659 bleve de Svenſke uns 

der en General Steenbock flagne tæt udenfor Nyborg. 

Nye-KFoundland (New; Foundland) en ftor Øe 
paa 2090 Quadratmile, adffilles fra Nordamerika ved 
Stradet Belle: Isle og har henved 30000 Indbygge— 
re. Alerede i Aaret 1497 blev den opdaget ved Jos 
han og Sebaftian Cabot og er folgeligt een af de ælds 
fte engelffe Opdagelfer. Da ogſaa de Franffe nedfats 
te fig her i Løbet af det 16de,og 17de Aarhundred åg 
gave Øen Navnet Terre: neuve, faa foraarfagede dets 
te uophørlige Stridigheder, ſom dog ſyntes at ville faae 
Ende ved Utrechterfreden 1713, ifølge hvilfen Øen 
blev overlade England. Da imidlertid de Franſte have 
de forbeholdt fig den Ret at deeltage i den faa betyde: 
lige Fifefangft ved Nye-Foundlands Kyfter fra Bonavi— 
fta til Cap Riche, og derfor ogſaa maatte anlægge 

Bhyguinger og Hytter paa diffe Kyfter, faa vedvarede 
Stridighederne mellem England og Franferig endnu 
længe herom. Wed Pariſerfreden 1783, ſom ogfaa 
gav Nordamerikanerne Deel i dette Fifferie, erholdt de 
Franſke nogle fordeelagtige Betingelſer med Henſyn til - 
denne berømte Fiffefangit ved Terre > neuve, ſom imid—⸗ 

fertid ſiden gandſte er kommen i Englændernes Hænder. 
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Uagtet alle denne Hes Kyſter ſtjenke en rigelig Fiſke— 

fangtt faa er det dog i denne Henſeende den ſtore Fiſke—⸗ 

bank, der yder meeſt. Dan gaaer ud i nogen Fraſtand fra 
Cap Race, ſom den fydligfte £ HD og er næften bes 

ſtandigt bedekket af tykke folde Taager. ” Uagter her 
fanges en uhyre Mængde Fiſte af alle Slags, faa gaaer 
man dog fornemmeligt ub paa Stokfiſkefangſten, hvilke 
Fiſte opholde fig her for at føge Nering af de mange arms | 
dre Fife, her findes, Det fortrinligfte Fifferie gaaer — 
for fig fra Begyndelſen af Februar til Jufi' i de fydlige 
Egne af den ftore Bank. Den indfaltede og utorret til J 
Europa førte Stokfiſt kaldes Kabliau, Om denne | 
Handelsgreens Vigtighed fan man gjøre fig et Begreb 
deraf, at, paa den Tid England og Frankerig deelte 
Dette Fiſterie, England alene udførte aarligt over | 
600,000 Centner Stof fif€, hvis Vardie regnedes til 3 
a 4 Millioner Daler, medens de Franſke, i den Periode, 
da de vare meget indſtraenkede i Deeltagelſen af dette 
Fiféerie, aarvligt vandt henved 3 Millioner Livres ved 
denne andel. Alerede dengang fyffelfatte denne Hans 
delsgreen i England afene over 20000 Menneffer, — 
Kun den nordlige og veftlige Deel af Øjen vifer en klar 
Himmel, Vinteren er yderft raae og ftreng og Somme⸗ 
ven utaalelig heed. St. Jean og Plaifance eller Plas 
centia ere de to Hovedpladſer paa Øen. Havnen ved | 
St. Sean fan rumme 200 Skibe, og her drives det ftære 
keſte Kifferie. Landet er ufrugtbare, fuldt af Bjerge, | 
Sumpe og Moradſer. 

ma 

pe: Holland (ſee Auſtralien) it ka ii ef⸗ 

ter Hellenderne, ſom hørte til Landets førfte Opdagere 
(1615), ev det ſtorſte Land i Auſtralien og adſtilles mød 

Mord ved Endeavours Sitrædet fra Nye - Guinea og 

mod Syd ved Baſſes-Stradet fra van — Land, 
med hvilfet det udgſor omtrent 162000 Quadratmile, 
hvoraf 1249 gaae paa van Diemené Land, Man Éjens 
der ci ſtort meer end Kyſterne af dette betydelige Land, 

der næften er af ſamme Storrelſe ſom Europas En, 
Deel af Oſtkyſten fører Navn af Nye ⸗Sydwales eller 

Cumberlandfbire, Det Indre af Landet er kun lidet 
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bekſendt, dog have Englænderne i Aaret 1815 overſte— 
get de blaae Bjerge, fom man hidtil havde anſeet for 
uoverftigelige, og paa den anden Side af ſamme fundet 
et frugtbart Land, hvor de have anlagt Byen Bathurſt. 
Climatet er i det hele milde, men Heden er i nogle Egne 

naoefſten utaalelig. Indbyogerne, ſom man fun hav bes 
mærfet i ringe Antal, ſynes for Storſtedelen at høre til 
Negerarten; de ere forte eller fortebrune og have Ulde 
haar. England har (fiden 1788) tilegner fig en ſtor 
Deel af Landet. Deres Hevedcolonie er Staden Sid⸗ 
ney. Af Produkter findes her Cocecplanter, Portulak, 
Vamsrødder, Æbler, Peterſilie, Figen, Blommer Pals 
mer, Muſtatnodder, vilde Plataner, Ipecacuanha, Jar 
lappe, Fiſte ꝛe. Om den markvardige Kænguru er ales 
rede talt i Artiklen Auſtralien. 

MNye⸗Skotland ev Navnet paa en Provinds i 
Nordamerika, der tilhører Englænderne. De Franfke, 
fom forhen have eiet den, kaldte den Akadien. Dette 
Land grændfer mod Veſten til Canada og det frie Nords | 
amerifa, mød Jorden til Laurentsfloden, mod Syd og 
Oſt til Oceanet, ſom her danner en betydelig Halvoe 
med adffillige Bugter, hvori Floden ftiger itil 50 Fod. 
Fladeindholdet 1950 Quadratmile. Climatet er tem— 
pereret og Landet af Naturen rigeligt forſynet 
med Livets forſte Nodvendigheder, uagtet fire Fem⸗ 
tedele ere bedekkede med Granſktove, ſom dog give 
fortræffeligt Skibstommer. De gode Havne ved Kyſter— 
me lette Udforſelen af Landets Produkter. Dette Land 
blev førft opdaget 1497 af Sebaſtian Cabot, en Vene— 
fianer, der ſtod i Tjenefte hos den enaelffe Konge Henrik 
7de. Da Englænderne ei bekymrede fig ftort om Landet, 
nedfatte de Franffe fig het, men bleve i Aaret 1613 
igjen fordrevne af Englenderne. J fy Aar blev Landet 
nu uden nogen europeiſt Colonie. Kong Jacob iſte for— 
ærede derpaa (i Aaret 1621) Landet til den ſtotſke Ride 
der Sir William Alexander Menſtry, fiden Greve af 
Stirling og Statsſekreteer for Skotland, af hvem det 
blev falde Nye: SÉotland, fordi SÉotter fEulde befolke 
og dyrke det. Men diſſe Culturplaner bleve ei udførte. 

f 
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Efterat Frankerig, ifølge en mellem Carl den 1fte af 
England og Ludvig 13de af Franferig ſluttet Tractat, 
1632 var fommet i Befiddelfe af Nye⸗Skotland, bes 
holde der Landet indtil 1654, da de FranfÉe. igjen bleve 
fordrevne derfra af Enalænderne under Cromwel. Imid⸗ 
lertid blev Landet ved Freden i Breda 1657 af Carl den , 
2den igjen overladt Frankerig. J Aaret 1690 erobrede 
Indbyggerne af Nye EnglandLandet i den mellemEngland 
og Frankerig udirudte Krig. Den fuldkomne Aftrædelfe 
fra. Frankerigs Side paafulgte i Freden til Utrecht 
1713, dog uden nøiagtig Beſtemmelſe af Grændfere É 
ne. Dette foraarfagede ſiden uophørlige Stridigheder 
mellem begge Magter, hvilfe endog foranledigede Ud— 
bruddet af en Krig 17553. en Krig, der endog af nogle 
Hiſtoriker anføres fom en Hovedaarſag til SyvaaréÉris 
gen, ſom udbrød det følgende Mar. Denne Krig førtes 
faa uheldigt for Frankerig, at det i Freden til Fontainge 
bleau 3763 maatte aftræde hele Akadien, efter de af 
England beftemte Grendſer. Da. Provindfen et tog 
Geel iden nordamerikanſte Frihedékrig, faa hævedes dens 
Handel fornemmeligt Udførfelen overordentligt. Hos 
vedftaden Halifax med omtrent. 10000 Indbyggere er 
ijær vigtig for England formedelf fin Havn, den enefte i 
de Egne, hvor Krigsſtibe kunne overvintre øg repareres... 
— Her aives endnu et Uye⸗-Skotland, fom er en 
Slæffe ved Danzig eller en Forftad ved denne Fæfts 
ning,  bhvilfen ofte ev omtalt i Stadens Beleirings⸗ 
hiſtorier. | i 

WZye: Vor, een af Prøvindferne'i den novrdameris 
fanfe Kr iftat, 2470 Quadratmile med en ftærkt tiltas 
gende Folkemengde — Denne Provinds, der oprindes 
ligen var engelſt Colonie og afhængig af England, er— 
holdet under Carl iſtes ſtormfulde Regjering Navnet 
Myers Belgien eller Nye» Nederlandene af det veftindiffe 
Compagnie i Holland, ſom havde bemægtiget fig Lander, 
Imidlertid fom Lander under Carl den 2dens Regſering 
tilbage under Englands Herredom, i Forſtningen middel» 

bart, da Carl 2den forærede det til fin Broder, Hertugen 
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af York, og umiddelbart i Aaret 1689. Fra Tid til 
anden yttrede fig imidlertid Misfornoielſe med det ens 
gelffe Overherredom formedelft de paalagde Afgifter, ifær 
i Anledning af Stempeltaxen "1765. . Da endeligt 
1775 en næften almindelig Opſtand udbrød ide engelſte 
Colonier i Nordamerika tog ogfaa Provindſen Pycs 
York Deel i ſamme, uagtet Provindſens Hovedſtad fra 
1776 og under hele Krigen var beſat afengelffe Tropper, 
indtil endeligt det hele Land ved Freden 1783 erkjendtes 
fom integrerende Deel af den nye amerikanſte Friftat, 
Jordbunden er vel i Almindelighed frugtbar, dog paa 
Nordveſtſiden formedelſt det vinge Antal af Dyrkere ende 
nu bedekket med Skove oa fuld af Soer og Moradfer, 
Blandt Søerne ere fornemmeligt Ontario og Oneida 
mærfelige og blandt Floderne iſer Delaware. " Climatet 
er i Almindelighed ufundt, meget raat og ftrængt i den 
lange Vinter og utaalelig heedt den forte Sommer. 
Blandt Produfterne maa man fornemmeligt marke 
Træe, Hør, Hamp, Jern, Mølleftene, Korn, Pot: 
affe, Frugt, Heſte, Ovæg, "Bier, Sviin, Fiffe og 
Oſters. Hovedſtaden i Provindſen heder ligeledes Nye— 
VYork, ligger paa en Halvoe har over 4000 Huſe og 
90000. Indbyggere. Waa den Tid Provindſen, ſom 
ovenfor er bemærfet, ſtod under hollandſt Overherredom, 
heed denne Stad Nye: Amfterdam; og blev forſt fenere 

7 efter Hertugen af York kaldt Byes YorÉ, hvilket Navn 
da ogfaa tillagdes hele Provindſen. Efter Philadelphia 
er Nye» Worf den ſtorſte, meeſt befolfede og velhavende 
Stad i Nordamerikas forenede Stater. Mangel paa 
friſt Vand i Nærheden af Staden er en Hovedubeqvem— 
melighed for den. J den nordamerifanffe Krig var den 
Hovedſedet for de mod de forenede Stater beſtemte ens 
gelffe Tropper. Huſene ere i Almindelighed ſmukke; 
fornemmeligt udmærke de offentlige Bygninger fig fra 
denne Sibe. Religionen ev ber faa forffjellig ſom Nas 

tionerne, hvorfra Stadens Indbyggere nedſtamme. 

NU ygraæſt. Det nygraſke Sprog er det, hvoraf 
de nuværende Beboere af Grakenland, for ſaavidt ſom de 

i 
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nedſtamme fra de gamle Graker (thi het findes ogſaa Tyr⸗ 
fer, Albaneſer 0. a.) betjene fig. Den førfte Anledning 
til det gamle græfe Sprogs Fordærvelfe laane deri, af 
Byzanz, under Navn af Conftaniinopelblev det romerſte 
Riges anden Hovedſtad og Refidens for et oprindeligen 
latinſt Hof*). Korstogene bidroge endnu mere til a£ 
forfalſte det rene Greſte ved Indforelſen af udenlandſke 
Ord, Talemaader og Vendinger. Concilierne, ſom 
Patriarchenaf Conftantinopel holdt i denne Stad, og 
ved hvilke ogſaa de i den aſtätiſte Deel af hang Dioces 
værende Biſkopper maatte indfinde fig; virkede ligeledes 
til Sprogets Fordervelſe, da de endog bragte orienralffe 
Idiotismer i ſamme. Saaledes fordærvedes det græffe 
Sprog i daglig Tale alerede før Conftantinovels Erob— 
ting ved Tyrkerne (1453) og den derved bevirkede fuld— 
komne Tilintetgjorelſe af der græffe Keiſerdom; og blot é 
Fruentimmernes Mund, hvilfe t hele QiDriden ved deres 
affondrede Liv med meeſt TrofEab bevarede Sprogets ops 
vindelige Wgthed, og blandt de hoiere Srænder i Cone 
ftantinopel hørte man endnu en reen graſt Dialect, hvil 
fen, efter Philelphus's Forſtkkeing, ſom levede der 
fort Tid før Conſtantinopels Erobring, ingen Athener 
fra den meeſt blomſtrende Tid behøvede at ſtamme ſig 
vdd. Desuden vedligeholdt det ægte Graſke fra endnu 
meeſt fom Bogſprog, ved Grammatikernes Omhuei 
ſtor Reenhed. Grakenlands Underkuelſe af Tyrkerne 
fuldførte det greſte Sprogs Fordærvelfe, hvilket i denne 
udartede Skikkelſe nu og begyndte at blive Bogſprog. 
Fa der imidlertid felv nu gives Graker, der gjøre fig 
Umage for at fÉrive i den gamle rene Dialect, og, da 
den greſke Kirkes Liturgie: Sprog et gandſtke er. bleven 
fordærvet, faa gives der nu tre Slags Greſk: 1) det 
fædvanlige Nygræffe, fom det nu tales og ſtrives i mans 

ge af deres Bøger; 2) Kirkeſproget (lingua ecclesia= 

+) Derfor forklare Middelalderens græffe Grams 
matifer Ordet Barbarismus fædvanligt ved 
græco-latinum, Hvor funde det være anders 
ledes, da Grekerne fra hiin Tid faldte fig 
Pouwlov og deres Sprog Qomwinn, 
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sticå), hvoraf Praſterne og undertiden ogſaa de Lærde 
betjene fig i deres Skrifter; 3) det ægte gamle rene 
Græffe, fom mange nygræffe Lærde endnu ere meget 
fyndige i. De Reiſende, fom i de nyere Tider have 
beſogt Grekenland, have mere rettet deres Opmærfs 
ſomhed paa Levningerne af de gamle Mindesmarker, 
end paa hiint, ſelv i fin Udartelſe endnu ſtedſe interes— 
ſante Sprog. Forſt i de ſidſte Aar har der viiſt fig en 
mere levende Intereſſe for ſamme. Adſkillige Englan—⸗ 
dere, ſom ved Continentalſyſtemet bare udelukkede fra 
det gvrige Europa, rettede deres Vandringer til Græs 
fenland og vendte deres Opmarkſomhed fornemmeligt 

|, paa det nygraſte Sprog. Saaledes er f. Er. eet af de 
fortrinligfte Verker fremkommet, ſom vi eie over denne 
Gjenſtand, i Researches in Greece by William 

" Martin Leake, London 1814, 4. Medens det nys 

graſte Sprog fyffelfatte reifende Englændere, arbeidede 
nogle færde Nygraker, fornemmeligt fra Wien paa aft 
" wæffe ſtorre Intereſſe i Græfenland ſelv for dette Sprog, 

ders Renſelſe og dets Uddannelfe. Blandt diffe Ny— 
græfer har Hr. Korai udmærfet fig meeſt. Der har 
dannet fig en flor Forbindelfe under Navn af „Muſe— 
vennernes Selſtab,“ ſom alerede har oprettet to Ly— 
ceer, eet i Athenen og et andet i Melias i Theſſa— 
lien. Hvo der aarligt betaler tre Conventionsdaler 
bliver Medlem og erholder en Kabberring med en Ind— 
ſtrift paa; hvo der betaler mære kommer i Velgjøs 
reres Claſſe og erholder en Guldring. De, . der ville 

tiltræde Forbindeljen, fende deres Navn og Pengebidrag 
til Archimandriten Anthimos Gazi i Wien, der er førs 
fte Forſtander for der theffaliffe Lyceum. Hidtil er dets 
te Selffab.med dets Lyceer ifær vedligeholdt ved reiſen— 
de Britters Gavmildhed. Det vilde være hoiſt utak— 
nemmeligt, hvig Curopa ei, ajorde noget for en ar 
tion og et Sprog, det ſtylder Oprindelſen af fin 
Cultur. - 

Nykjsbing er Navnet paa tre Kjobſtader i 
Danmarf. 1) Yzytjøbing paa Falfter ligger ved 
Guldborgſund og ev meget gammel; den er omgivet 

* 
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med Volde og Grave, og har havt et beromt Slot, 
fom nu dog for en ftor Deel er nedbrudt, Her res 
fiderede Dronning Sophie, Chriſtian den 4des Mos 
der, efter fin Gemals Død. Byen har en. latin 
Skole og 1100 Indbyggere, der nære fig. af Ager» 
dyrkning, Brendeviinsbrenderie, Skibsfatt og nogen 
Handel med Korn og Fedevare. Den lille Øe Has⸗ 
felge i Guldborgſund forſyner Nyfjøbing med Klok⸗ 
kenurter, Melk, Grønt ꝛc. Meget godt Vand ledes 
ved Render til Fyen fra Syscofte Kilde, hvorved 
alle Huſe, forfynes. 2) Vykjebing i Sjilland, en 
[lille temmelig uanfeelig Bye i Odsherred, har bens 
vid 600 Indbyggere, der. nære. fig af Agerdyrkning, 
Beendeviinsbrenderie og nogen Handel. Byen er ans 
lagt i det 13 Aarhundred, men havde det Uheld, at 

blive plyndret og orbrendt af Marff Stigs Tilhen— 

gere og ſiden af engelſke Sørøveve , hvorved "den ſat⸗ 

tes meget tilbage. 3) Nykſobing paa Øen Mors i 

Liimfjorden, far 559. Indbyggere, hyvis vigtigſte 

Neringsvei er Agerdyrkning, Fiſkerie og Handel. 
Byen har fordum havt langt ſtorre Handel og Skibs— 
fart end den nu har, da Skibene tit opholdes længe 
ved Logſtoers Grunde 

VNympher. Saaledes kaldte Grakerne de qvitis 
delige Veſener, fom dr troede ved nærende og oplis 
vende Vedſte, at udøve en velgjørende Indflydelſe 

paa hele Maturen: Avlede af Stromguderne, Oceas 

nets Sønner eller af Zeus og Andre med Oceanins 

derne anſaaes de egentligt ſom Landet vandende Oce— 

anider, der vedligeholde og nære Skove, Floder, Kil— 

der og Bſerge. Ved Forſtjelligheden i diſſe Gien— 
ſtande fremkommer og Forſkjellighed mellem Nym— 
pherne ſelv. Leimoniaderna f. Cr. vare Engnympher, 

Dryaderne eller Hamadryaderne Træernes Nympher, 

Naladerne Kildenympher, Oreaderne eller Oreſtiader— 
ne Bjergnympher, Potamiderne Flodnympher, Lim— 

niaderne Sonympher, Napeerne Nympher for Un⸗ 

der: Dalene. Saaledes fif de ogſaa Tilnavne af de 
, Å 
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Steder, hvor de opholdt dem. Saaledes gives der dos 
doniſke, koryciſte, byſeiſte, dikteiſfe Nompher. De 
udgjore alle er Slags Middelvæfener mellem Guderne 
og de Dodelige, og, fFjøndt de ei ere udødelige, ev des 
res Liv dog længere end andre Menneſtere. Thi né 

Gange længere end Menneſket, figer Heſtodus, fever 
Kragen, fire Gange længere end Kragen Hjorten, "tre 
Gange længere end denne Jjavnen, ni Gange længere 
end Ravnen Phoenix, og ti Gange, længere end denne 
Nympherne. Tillige med dem doer og det Væfen, ſom 
de have meddeelt opfivende og narende Fugtighed. 

Dette forſte Begreb om Underholden, fom ligger i 
Ideen om Nympherne, ſynes at have foranlediget det 
andet, at de nemlig ofre foreſtilles ſom Pleiemodre og 

| Opdragerſker for dem betroede Børn. Saaledes opdro⸗ 
gede Bacchus og Æneas og felv Zeus. Deres Beſtſef⸗ 

tigelſer og Forlyſtelſer ere Jagt, Dands og qvindelige 
Acbeider, til hvilke de undertiden forſamle fig i Huler. 

Lige andre Elementaraander beſidde de Spaadomsgave. 
Viſſe Nymphers Kilder Gave desuden en höoiere Be— 

geiſtringskraft, ſom overhovedet meer eller mindre ſynes 
at have hørt til Nymphernes Attributer. Oidtidens 
Digtere og Kunſtnere foreftille dem i Ungdomsſtſonhed, 
tler Klædning , ſnart i Selſkab med Diana, fnart 

dandſende med Faunerne og Venus. Vandnympherne 
forekomme ofte blot med en Urne 'eller en Vandkrukke. 

-» Bed den ftore AnfeelYe, Nympherne have ſom Localgud— 
domme, bringes dem hyppige Ofre. Man offrede bem 
Olie, Met, "Faar, Lam, Viinog Blomſter. 

Uyplatoniker. Forſaavidt denne philoſophiſke 
Sects Væfen fan fremſtilles uden noiagtig Kjendſtab til 
den platoniſte Philoſophie (fee denne Art.) bemerkes hev: 
følgende. Platos Philoſophie (han var født i Athenen 
427 før Chr.), der efter ham beſtod i Erkjendelſen af 
der Almindelige, Nodvendige og Ubetingede og i alle 
Tings Sammenhæng og Vaſen, indeholdt ſaavel i de 
fleſte af dens Sætninger, fomi Formen, hvori den til— 
ſidſt blev foredragen af dens Stifter, — til Myſti⸗ 
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cismus og til Sværmerie, og af Mangel paa ſtreng fys 
ſtematiſt Form, Begunſtigelſe af Synkretismus. Pla— 
tonikernes Sect var den talvigfte af alle dem, ſom nede 
ſtammede fva' den ſokratiſte Skole. Men deres Iver 
ſank i Dvale, medens andre, ved Siden af dem, fors 
nemmeligt Skeptikerne, vakte en frørre Intereſſe. Men 
i det tredie Aarhundred efter Chriſtus fremſtod blandt 
Platonikerne en egen Sect, ſom betegnes med Navnet 
Noplatoniker eller og de alexandrinſte Nyplatoniker (for⸗ 
di de Førftningen havde hjemme i Alexandria). Det 
Sving, den platoniſke Philoſophie nu paa engang tog i 
fin forandrede Skikkelſe, maa føges ide forſte Nyplato— 
nifer, Ammonius Saccas's og Plotinus's Genie, i den 
Mangel paa Tilfredsftillelfe, man fandt i Skepticismen, 
i den ved Luxus vanflægtede Tidsalderé Aang til Myſtik 
og orientaiſt Sværmerie, og i den Beſtrabelſe, ved phi— 
loſophiſt Faſtſettelſe af Hedenſtabet, at ſette én Dæms 
ning for den ſtedſe mere ſeierrige Chriſtendom. Nypla— 
toniferne ſtrebte efter det Hoieſte, efter Erkjendelſen af 
det Abſolute og inderlig Forening med ſamme, for ders 
ved fuldkomment at naae Menneſkets Beſtemmelſe, den 
viſſe Erfjendelfe af det Hele, Hellighed og Salighed, 
hvortil fun Beſkuelſen af der Abſolute (woo) fulde 
fore. Ammonius Saccas fra Alexandrien, en Mand 
af overordentligt Genie, der maatte fortſene ſin Under— 
holdning ſom Laſtdrager, opfyldte ſine Diſciple, blandt 
hvilke den berømte Critifer Longinus, Plotinus, Orige— 
neg og Herminius vare be fortrinligſte, med ſamme dige 
terſt⸗philoſophiſte Enthuſtasmus, hvoraf han felv var 
gjennemtrøngt, Plotinus, fodt i Lykopolis i Egypten, 
205 efter Chriſtus, har fornemmeligt lagt Grunden til 
den nyplatoniſte Philoſophies Theorie ved fine Skrifter. 
Han gif ud fra den Tanke, af Philoſophie fun da er mu— 
lig, naar Erfjendeljen og det Erkjendte, der Subiective 
og Objective er identi og Fornuften erfjender Tingene 
ſelv umiddelbart af fig ved intellectuel Beſtuelſe. Phi— 
loſophien al efter ham erfjende det Ene, ſom er alle 
Tings Grund og Bæfen, med hvilfet den felv tildeels er 
identi, af fig felv, ei ved Tænfning og Reflerioner, 
paaen fuldkommen Maade, ved Beſtuelſe, der gaaer 
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foran” Tenkningen. Som alle Philoſophier have den 
Feil, at deres førfte Sætninger ere ubeviislige (en Phi— 
lofophie uden denne Feil vilde have mathematiſt Vished 
og fortrænge alle ovrige), faa hav man og fundet, at 
Plotins Philoſophie beroer paa to ubeviislige Forudſet— 

ninger, at nemlig det Abſolute, Overſandſelige er den 
erfjendelige Grund til Verden, og, at det kun er erkſen⸗ 
deligt ved intellectuel BefFuelfe, der gaaer foran Taenk— 
ningen. Blandt Plotias Difcipler udmærtede Por— 
phbyrius (Malchus) og Amelius ſig. Jamblichus, en 

, Difcipel af Porphyrius, havde et ſtort Antal Diſciple, 
blandt hvilfe Euſtathius, Kdaſius og Keiſer Julian 
vare de fornemfte. Siden blev Athenen Nyplatoniker⸗ 
nes Hovedſede, ſom Alexandria havde værer det i Be— 
gyndelfen. Blandt de ſenere Nyplatoniker udmarkede 
Proklus fig meeſt (412,485). — Der er fornemme— 
ligt to Ting, hvorved Nyplatonikerne i Almindelighed 
ere blevne meget intereſſante. Forſt hiin digterÆpbis 
loſsphiſte Sindsoploftelſe, der tiltrakker meeſt og tillis 
geffun da er tilladt i Philoſophien, naar man har 
gjennemvandret alle de øvrige dogmatiſte Syſtemer og 
tilfidæ felv Skepticismen, "uden at have fundet den 
ſogte Tilfredsftillelfe. Det andet, der og gjør Nys 
platoniferne intereffante for Hiftoriferne, er den Overs 
eensſtemmelſe, fom de føgte at give deres Philoſophie 
med Menneſtkehedens oprindelige Pphiloſophie, med 

Orientens ældfte Symbolik, alle Slags hedenſte Skikke 
(hvilke en dyb Religionsphiloſophie optindeligen ſtulde 
| ligge til Grund) og med de aldſte philoſophiſte Skoler. 
Netop for denne deres Stræbens Skyld har man for— 

faftet "mange af de, til denne Overeensſtemmelſes 
Underſtottelſe af dem bibragte hiftorife Noticer, og 

paaſtaaet, at de i deres fenere Tidsalder et længer 
funde være Vidner for Kjendsgferninger, der tildeels 
tabe fig i Hiftoriens Mørke. Wen mange af diffe antis 
quariſke og mythologiffe Noticer, fom vi førft og alene 

| finde hos Nyplatonikerne, bære alt for meget Sandhe— 
dens individuelle Præa, til af vi fulde kunne anfee dem 
ſom opdigtede, og de kunne maaſkee være ofte af tidligere 

| 2 
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ægte Kilder, der ere tabte for os. Lede til den i Middel⸗ 
alderen herſkende fÉolaftiffe Forftandiphilofophie og, dias 
lectiſte Subtilitet, og Lengſel efter en Menneſtkenes hele 
Veſen tilfredsſtillende Philoſophie, foranledigede i 
Slutningen af det 15de Aarhundred den platonſke Phis 
loſophies Gjenopvaagnen i den forandrede Form, den 

havde faaet ved Nyplatonikerne. Den ſtorſte Aand i 
denne nye af Mediceerne i Florents begunſtigede italienfE- 
platoniſte Philoſophie, var Marfilids Ficinus. 

Veyrer ere indvortes Dele i det dyriſke Legeme, bes 
ſtemte til at befrie Blodet fra det overflødige Vandſtik—⸗ 

ſtof og andre Stoffe. Nyrerne hos Menneſket cre lange 

agtig runde, i Formen en Bønne lignende Legemer, der i 

Størrelfe ere forfEjellige efter Alderens Forſtjel, dog als 

mindeligt af tree Tommers Lengde og halvanden Toms 

mes Gjennemſnit. Paa hver Side ligger cen Nyre; den 

bagefte Flade af hver frøder med fin Overdeel mod Mel— 
lemgulvets Lendedeel fra det ellevte Bryſthvirvelbeen til 

den femte Lændehvirvel. Den ydre Rand af Nyrerne 

er hvelvet, vender imod Dvergmuſkelens Lændedele og . 
imod den indre Flade af Bugmuſtlerne ved deres bagefte 
Omfang. Den indre Rander vettet mod de ſtore Kar» 
ſtammer, og, ved ſin meeſt fordybede Rand, forſynet 
med et noget indboiet langagtig Indſnit, hvori Nyrernes 

Nerver og Blodkar gane ind. Hver Nyre er faſtet til 
fine Nabodele ved en celleformet Hud, der ev opfyldt med. 
meget Fedt, Nyrernes Subſtans er tet, faft og af > 
bleegrodlig Farve, men morkere end den hele, Omfang 
og beſtager af en Forbindelfe af de finefte Blodkar. J 
den indre rødlige Subſtans ſtjelner man otte, til elleve 
pyramideformede Afdelinger, der ere ſammenſatte af 
Uringangenes fine Canaler og ſtode ſammen med dereg 
mod Nyrernes indre Rand rettede Spidſer og kaldes Ny— 

revorter. Diſſe udande deres afſondrede VBædfÉe i falleds 
huudagtige Rør, Nyrebaggere og ſamle fig i Nyrerneé 
Sndfnit, fom her alle ende fig en ſekkeformet Udvidelfe, 

der kaldes Nyrebekkenet. Det har Form af en Tragt 
og forlænger fig i et temmelig rummeligt Rør, der. forts 

ſattes nedad i Bakkenhulingen til UWrinblæren, gjens 7 

X — i⸗ — — — —— ——— * 
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nemborer ſamme og forener fig med den, faa at den af— 
ſondrede Urin beftandigt drypper ned i Bleren. — Hver 
Nyre erholder en Arteriegreen umiddelbart af Aorternes 
Stamme; denne Nyrearterie træder ved Nyrernes Ind— 
ſnit ind i ſamme, udbreder fig i utallige Grenefletninger 
forſt paa ſammes Overflade, danner Yderſubſtanſen, afs 
giver de fmaae Rør, der danne Nyrevorterne og forener 
fig tildeels igjen i tilbageførende Grene, ſom forenede i 
cen Veneſtamme, bringe det øvrige Blod tilbage i Huul⸗ 
venens Stamme, : Nyrernes Function, at affondre 
Urinet fra Blodet, ledes ved der ſamme tilfoiede Nerves 
ſyſtem, hvilket beftaner af et Jdervener, fom følger Ny— 
rearterien til Nyreſubſtanſens Indre og ſtjenker Organet 
fit eiendomlige Liv. Nodvendigheden af dette Organi 
det dyriffe L.geme fremlyſer af Indretningen i dets ove 
ganiſte Selvvedligeholdelſe. Da viſſe Stoffe ere nød», 
vendige til dets Uddannelſe og modtages udvortes fra ved 
Spiſe og Drik, faa maae der og ſom Medvirkning være 
beſtemte Organer, der modfætte fig diffe Stoffes Herres 
dom, modtage dem, "betvinge og fEaffe dem forandredes 
bort. Legemet behøver til fin Vedligeholdelſe Endeel 
Stikſtof, der rigeligt findes i Phosphorſyren, og forbun— 
det med Kalkjorden, fom phosphorſyre Kalk danner Be— 
nene. Overſtuddet af Stikſtoffet, af den frie og med 
Brenjørd forbundne Phosphorſyre faavelfom den ved 
Stoffenes Vexlen ubrugbar blevne, bliver nu oploſt ſom 
Urinſtof, ſom frie og bunden Phosphorſyre og udtømt 
fom Urin. Skeedte dette ikke, faa vilde diffe Dele tåge ” 
ſaaledes Overhaand, at Livet ei kunde beſtaae dermed, 
Forſtyrrelſer i Nyrernes Liv foraarſage Nyreſygdom— 

| me, der deelé have den almindelige Characteer, ſom Be— 
tendelſe, SEddren og Brand, deels beftemmes ved diffe 
Organers Egenhed. Hertil hører Steenſygdom. Da 
Beenbygningen er fuldendt med den tiltagende Alder og 
folgeligt Quantiteten af phosphorſyre Beenjord ei meer 
behøves til ſammes Uddannelſe, faa følger heraf, at et 
Overfud fomfremmedartet Stof maa blive titbage i Les 
gemets Safter. Dette maa endnu mere være Tilfældet, 
hvor en aft for ſtor Del Stikſtof ved overflødig Mad og 
Drikke kommer i Circulationen, hvilket finder Sted med 

/ 
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Perſoner, der leve i Overdaad og Rolighed, hvoraf Ar—⸗ 
theitis et fjelden har fin Oprindelſe, hvilken udmarker fig 
ved umaadelig Frembringelfe af phosphorſyre Kalfjord. 
Saalenge denne, ved Nyrefunctionens fuldkomne Ener—⸗ 
gie udtsmmes ved Urinen, fan ingen Sygdom opkomme 
deraf. Men aftager Livsvirkſomhedens Energie i Nys 
revne ved Aarenes Tiltagen, faa ftiger derimod det jordi— 
ſte Stofs Herredom, dets Hang til Chryſtalliſation, der 
tiltager ſaa meget mere, jo mindre fortyndet Urinen er, 
bliver overvejende, og en Kjerne af phosphorſyre Kalk 
eller phosphorſyre Salte begynder at danne fig, og ome 
fring denne fætter fig fig fedfe flere jardiffe Dele. Sten 

det, hvor Nyreſtenene almindeligt famle fig ev Nyrebak⸗ 
kenet. Ofte glide de herfra igjennem Urinlederen i Blæs 
ren, men ikke fjelden blive de fiddende, forøges ſaaledes, 
at de opfylde hele Myrebæffenet og antage ſammes Form, 
ja endog fortſettes i Grene til Nyrebaggerne. 

VNyſen kaldes den, med en hvidflende Lyd og pludſe⸗ 
lig Sammentrakken af Underlivets Muſtler og de, der 

virke paa Lungen, forbunden Udftøden af Luften fornem» 
meligt igjennem Neſen, hvis Lugtenerver ere fatte i 
Bevægelfe. Blandt Dyrene nyfer fun Hunden fulde 
komment ſom Menneſket. En vedholdende heftig Ny— 
fon, der fremkommer, enten af et fremmed Legemes Virs 
ken i Næfen, eller, fom ved Snue, taf en krampagtig 
Naſen indvendig dæffende Sliimhud, "fun undertiden, 
ifær hos fvagelige Perſoner blive farlig, hvorfor man 
føger at ſtandſe den ved at indſproite lunken Melk eller 

lunkent Band ellev blot ved at indtræffe Dampen af 
varmt Wand. — Den Skik, at ønfFe Cen Sundhed, naar 

" han nyfer, er faa gammel, at den ſtore Forſker Ariſtote⸗ 
les, der levede paa Alexanders Tid, ei engang vidſte at 
angive dens Oprindelſe. Nogle mene, at denne Skik vÉ 
opkommen veden Sygdom, hvori Myſen førfyndte Syg 
dommens Ophoren, hvorfor man iyfønffede den Syge; 
bevife dette fan man ikke. 

Nytaarsgaver. Det er en gammel Skik at give 
Forævinger paa den førfte Dag i Aaret. J Rom hørte 

5 På 

—— — 
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det til Patriciernes Forrettigheder', at enhver Clien 
maatte bringe den Patricier, fan havde antaget ſom 
Patron, en lille Nytaarsgave. De romerffe Keiſere 
forlangte en Tribut af dette Slags af alle. Roms Borger 
re og Indbyggere. Caligula traadde endog i egen Per— 
fon for Døren af fit Pallads for felv at indſamle Nyt» 
aarsgaver. De ældfte Tydſke kjendte og denne Skik, 
der har vedligeholdt fig længft i Franken og Bayern. 
Dog bleve Nytaarsgaverne ved Chriſtendommens Ind— 
forelſe overalt formindffede ved Julegaverne, fom fam; 
me førte med ſig. J de nyere Tider indſtrenke Nyt— 
aarsgaverne fig meeft til de lavere Claſſer, til Tjeneftes 
tyende og Haandverksdrenge. Den Skik, at give de 
ringere offentlige Statsbetjente Nytaarsgave ſom et Aco 
cidens tii deres Beſoldning, har man for flænge ſiden evs 
kjendt at være ſtadelig. 

Iytaarsonſter. Oprindelſen til vore til de nye⸗ 
ſte Tider fortſatte, undertiden ved blotte Viſitkort flettede 
Nytaarsonſker, maa føges hos Romerne De offents 
lige Magiſt atsperſoner modtoge alerede i de aldſte Tider 
en høitidelig Opvartning paa Aarets forſte Dag, bhvils 
fen døg ei. ſom den Clienterne maatte gjøre deres Patro— 
ner, var ledſaget af Foreringer, men indffrænfeve fig 
til en blot Ceremonie og Lyfønffning… -Denne Skik gif 
over fra Hedenſkabet i Chriſtendommen, og, daden ef, 
fom i Begyndelſen indſtronkedes til en Aædersbeviisning 
mod Statens Embedsmænd, blev den en ſand Byrde og 
b'ev ifær i Tydſtland dreven hoiſt pedantiſt. De trykte 
Nytaarsonſter, der alerede for over 30 Aar fiden vare 
meget ſterkt i Mode, ſynes lide efter lidt at have tas 
get af, og kun at være en Fornsielfe for de lavere 
Claſſer. 

Venie af Nænia eller Nenia betyder den Sorge⸗ 
eller Klageſang, ſom i Oldtiden blev fjugen ved de Dør 
deg Begravelſe og Bar fit Navn af Klageraabet NNaz, 
Nar! Sadvanligt bleve diffe Liigfange fjungne af Ovine 
der, ſom vare leiede dertil og ſelv havde forfærdiget dem. 
Da diffe Sange for bet mefte ei havde nogen ſtor Vers 
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die, faa blev Ordet Nenie brugt om enhver urimelig 
Sang af Ammer og Børn ꝛc.; 2) betyder Nenie Klar 
geguden, ſom paakaldtes ved Oldinges Begravelſe, og 
hois Capel uden får Rom ſtod foran den viminalſte 
Port. * 

VNaringsmidler kaldes alle Produkter i Naturen, 
fom Menneſket fan bruge til fin Underholdning, hvad 
enten de nydes raae eller tilberedede. Man . falder 
dem ogfaa Levnetsmidler (fee denne Art.) dog fulde man 
beſtemme Forſtjellen mellem diſſe Benevnelſer ſaaledes, 
at man ved de ſidſte blot forſtod alt det, ſom overhovedet. 
tjener til at vedligeholde Livet, Neringsmidlerne over— 
gives Fordoielſesredſtaberne for at diſſe funne uddrage de 
nærende Stoffe, ſom da gaaer over i Blodet,” og tjene 
faavei ti Erſtatning forde tabte Dele, ſom til Legemets 
Uddannelſe og Vert. Man falder Naringsmidlerne 

Spiſer, naar de modtages i faſt eller halv faſt Form og 

* 

Drikke, naar de movtages i flydende; rage, naar de ny⸗ 
deg ſaaledes fom Naturen leverer dem, og tilfavede, 
naar de ere tilberedede ved Kunſten. Naringsmidlerne 
ere deels vegetabiliſte af Planteriget, eller animaliſte, 
af Dyreriget, De vegetabilifke beſtage enten af "Nødder 
f. Ex Roer, Kartofler, eller af Stængler f. Ex. Afpare 
ged, ellr af Blade, ſom Kaal og andet Gront, eller af 
Blomſter ſom Blomkaal, af umodne Frugter ſom Agur— 
for, og af modne Frugter, hvoraf der gives en utallig 
Mængde; af Nogle fpifer man det Kjernen omgivende 
Kjød; af andre den fyrlig føde Marv eller det melede 
eller olieagtige Sædforn felv. - De animaliffe Naringe⸗ 
midler tages næften af alle Dyreclaſſer; mange Dyr 
bruges heelt til Spife, af andre bruger man fun enkelte 
Dele. Efter Sæbvane of Skik, Clima og Mødvendige 
hed ere og de forÆjellige MRationers Neringsmidler meget 
forFjellige, Hos mange Nationer ere viffe Næringsmide 
ler meger almindelige, ſom hos andre høre til de ſſeldne; 
hos mange ere nogle Spifer meget yndede, hvilfe andre 
betragte med Afſtye. Hunger og Nød gjøre mange Ting - 
tilNæringimidler, fom ellers ei bruges dertil, f. Ex. i lem 
.ge beleirede Stæder, pan Skibe, ſom maae være længere 

-= 
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i Søen, end de havde beſtemt, fanger man alle Muus 
og Rotter og fortærer dem.” Hundekſod ſpiſes alminde 
ligtt China: i forſtjellige Egne af Afrika hører Kjødet 
af Slanger, ifær af Kjæmpeflangen. til Nar ingsmidler⸗ 
ne Gras hopper ſpiſes ogſaa næften overalt i Afrika, 
ligefom Negerne paa Guineakyſten ogſaa gſerne fortere 
Siirbeen, Muus, Rotter, Slanger, Larver og andre 
Sufecter og Orme. Om Otomakerne fortaller Humboldt 
at de famile et Slags Leerjord og fortære fam: ne i Megntis 
den, deres Vinter. Fra alle diffe ufædvanlige Nerings—⸗ 
midler vende vi tilbage til de hos og brugelige. De Næs 
ringsmidler, der fulde fvare til deres Henſigt, maae vær 
vre nærende da: indeholde ſaadanne Stoffe i fig, ſom ud 
drages ved Fordoielſen, funne gaae over i Blodet, affis 
meleres og fortæres til Legemets Underholdning. Hertil 
horer, at Alt hvad der ſtal tjene til Neringsmiddel, ins 
deholder ſaadanne Dele i fig, der ligne de dyriſte Stoffe 

… eller kunne forvandles til famme, Narinqgsmidlerne 
ere forfEjellige fra Lægemidler derved, at diffe beholde des 
reg eiendommelige Qualitet imod Organismen, et lade 
fig overvælde af Fordgielſesorganerne, ei blive de dyriø 

ſte Stoffe lige, men fom fremmedartede Stoffer, væffe 
viſſe Organer eller Syſtemer i Organismen. Alle de 
Ting, der ffu'de tjene ſom Neringsmidler, maae følges 

” ligt beſidde en Feel af de Stoffe, der let kunne oploſes, 
ſom fvare til Legemets almindelige Grundſtoffe og lade 
deres eiendommelige Qualiteter bearbeide ved Fordøiel- 
fesorganernes Indflydelſe. Diſſe Stoffe ere Sliimr, 
Gallerts, Gummi⸗, ZÆggehvideftof, Meel:, Travle⸗ og 
Sukkerſtof. Deraf indeholde Planteſpiſerne meeſt 
Sliim, Sukker og Meelſtof, ſom ifær i Forbindelſe 
med Plante Gummi, hvorved begge blive ſtikkede til 
Gjæring og ſaaledes forberedes til Opløsning og Fordøis 
elfe, er Grundlaget til meget nærfomme Spiſer. Frugte 
arterne ere blot nærende ved deres Deel af Sukkerſtof. 

De animaliſte Spiſer indeholde, fornemmeligt rigelig 
Gallert. Spiſernes Narſomhed retter fig altfaa efter 
den ſtorre eller mindre Deel af hine Stoffe og deres For⸗ 
bindelſe med hverandre, hvorved deres - Opløfelighed 
befordres eller vanſteliggjores. Fordoielſesorganer, 
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hvis Kræfter endnu ere uſpeekkede, oploſe Naringsmid— 
lerne lettere i deresenkelte Scoffe, og modtage rigelige— 
re de afſondrede nerſomme, end de, hvis Energie alerede 
er nedſat, fom altſaa ei kunne overvælde Neringsmid⸗— 
lernes egne Natur eller indſtrenke deres chemiſte Oplos— 
ning. Beſtemmelſen af, hvilke Neringsmidler der fere 
ſunde eller uſunde, bliver derfor altid relativ, og kan fun 
angives efter Fodemidlernes Nerſomhed og Oploſelighed 
ſamt Fordsielſeskraftens Tilſtand hos en Perſon. Ofte 
kalder man en Spiſe eller Drik ſund, fordi den yttrer en 
beſtemt Virkning paa Legemet, og netop denne Beſtem⸗ 
melſe ev falſk, thi da virker ſamme ei ſom Naringsmid⸗ 

del, men ſom Medicament, og kan derfor fun. være faar 
danne Perſoner gavnlig, hvis legemlige Beſkaffenhed 
paſſer til dette Medicament. Er ſimpelt Naringsmid— 
dels Oploſelighed formindſkes ogfaa tit ved den funftige 
Tillavning, hvorfor et i fig felv fundet Middel fan gio— 
reg til et fvært fordøieligt og ufundr, Derfor ere de i fig 

ſelv fede eller med meget Fedt tilberedede Spiſer uſunde, 
fordi Fedtet vanſkeligere oplsſes og fordoies af Maveſaf— 
ten. Ligeledes gjør Tilfætningen af for, meget Kryderie 
ellers ſunde Neringsmidler ufunde, fordi Kryderierd flet, 
ikke ere nærende Stoffe, men hævde deres egen Natur 
imod Fordoielſeskraften, og virfe fom færegne Pirrings⸗ 
midler paa egne Dele af Organismen. Brugen af Krys 
derier har Luxus og Lekkermundes forvænte Smag inde 
ført, da man ei længer fpifte for at ernære fig, men for 
at kildre Ganen, og føgte at vekke Appetiten felv uden 
Mødvendighed. Endeligt maa man endnu ved Beſtem— 
melf n af er Neringsmiddels Sundhed nøtvendigt tage 
Henſyn til Fordoielſeskraftens Tilſtand. For ert aldeles 
fundt, robuſt Menneſke er mangen Spiſe endnu let for— 

, Døielig og nærfom, ſom et fvageliget MennefÉe ei godt 
fan fordoie eller benytte til Nering. $ Almindelighed 
fan man altſaa fun fige, at et Neringsmiddel er fundet, 
naar det forſyner tilſtrekkeligt med nærende Stoffe, ev let 
oploſeligt og derfor fordøgieligt og paffende til Menneffers 

Fordsielſeskraft. Det er en Pligt for det offentlige Pos 
litie at ſee pPaa, at alle Neringsmidler, ſom bringes til 
Salg, ere uden ſtadelige Egenſtaber. Iſar bør dette 
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være Tilfældet ved alle almindeligt nødvendige Næringés 

midler, dev ere Folkefornodenheder. Derfor maa et 

godt Politie vaage over af Kornet ei er fordærvet og blans 
det med fEadelige fremmede Dele, Melet bør et være 
forfalfet ved fremmed Tilfætning f. Er. af Sand, Gyps 
rc. Brødet maa være vel fyret og fuldkommen haget, et 

blander med Aluun for at gjøre det hvidt og med Jalaps 
pepulver for igjen at hæve den ſtoppende Egenſtab. Man 
maa vogte fig for at der blandt tet Grønne ei er noget gif⸗ 
tigt f. Cr. Skarntyde for Peterſille, Sfarntyderødder 
for Paſtinakrodder, giftige Svampe for ſpiſelige. Ved 

Salget af Frugt, maa der feeg pan, at den er tilbørlig 
moden og ei for ſnart indſamlet. Med Henſyn til 
Kjodſpiſe maa Politiet fee paa, at intet ſygt Qvag flags 

tes, hvorfor hvert Creatur der ſtulde flagtes, burde be— 
figtes af Nogen, der forftod at bedomme der. Det ſtul— 
de ogfaa forbydes Vildthandlere at fælge Vildt, der ales 
rede begynder af gaae i Forraadnelſe og ſom er meget Pas 
deligt for Sundheden. Politiet maa ogfaa ſee paa, at 
døde Fiffe og. Krebs, ſyge nedfaltede, og fordærvede Fis 

ſte ei falbydes, eller ſaadanne, der er fangne ved bedoven⸗ 
| de Midler ꝛc. Naringsmidlerne have en beſtemt Indfir⸗ 

delſe paa Menneſtets Sundhed, Liv, ja hele Characteer. 
Efter fit phyſiſte Anlæg er det anviiſt ſaavel vegetabiliſt, 
ſom animalſt Nering. Imidlertid lerer ſaavel Theo— 
rie ſom Erfaring, at animaliſt Koſt hurtigere forøger 
Blodets faſte Dele Travleſtoffets og derved Muſkelſy— 
ſtemets Energie, gjør titbøielig til betendelige, forraad— 
nende og fcorbutiffe Sygdomme, og lægger endog Grunz 
den til en Éjendelig Raahed og Heftighed. i Characteren; 
hvorimod Plantenæringen frembringer et lettere, mere 
flydende Blod, men ſvagere Muſkeltrævler, gjør til- 
bøielig til Slaphedes og Svakkelſesſygdomme, og bevir- 
fer felv Blidhed og Jevnhed i Characteren. De nordi- 
ſte Nationer ere mere tilboielige til Kjsdſpiſer, de ſydli— 
ge til Plantenering. De ſydlige og oſterlandſte Natio— 
ner ere overhovedet, i det mindfte i naturlig, ei ved Luxus 

… fordærvet Tilftand, tilbsielige til en mere maadeholden og 
ſimpel Nydelſe af Naringsmidlerne. 
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Vaſen er en Deel af Anfigtet og indeholder Lugtens 
Organ. Dens ydre, mellen Kinderne fremragende 

Feel, har indtil Halvparten er af to Naſebeen beftaaen- 
de Grundlag, der mellem Hinene forenes med Pandebe⸗ 
net. Men Spidfen ev af Bruſtk og danner Indgangen 
til Neſehulingen. Denne Huling adfilies fra Mun— 
den ved eet Been-Skillerum af Overhagebenet og ved 
Labebenet, men aabner fig bag Mandlerne og Tapperne 
fælleds med Munden i Svalget; oventil ſtager den. i 
Forbindelſe med Pandehulingen ſaavelſom med Soldbe— 
nets Celler, hvormed den ſynes ligeſom at udgjøre een 
Huling, da ei alene Labyrinthens (Soldbenets) papir⸗ 
tynde Sidebeen, tilligemed Taarebenene adſkille Hie⸗ og 

Neſehullerne, men Labyrinthens mellemſte Skillerum og 
faa fortſettesi Plovſtzeren. Desuden ftaae paa begge 
Gider de i Overkſeven værende Highmorshuller og de bas 
gere Huller af Kilebenet i Forbindelſe med Næfehulinz 
gen. Fra Soldbenets Labyrinth fremrage to Par mu— 
ſkelformig flettede Been parallele med Skillerummet i 

Naſen; et tredie Par ſtager dybere og bedakker netop 

Aabningerne af Highmorshulen. Den hele indre. glas 
de af Neſen og dens Sidehuler er bekledt med en fliimaf- 
fondrende Huud (den ſchneiderſte Huud), "hvori Nerven 
for Lugteorganet udbreder fig. Den udmarker fig ved 
ſtor Blødhed, trænger igjennem Soldbeneté øvre AMabs 
ninger ud af Hjernehulingen, deler fig her i 12 til 14 

Grene, og anaer herfra, hvor dens Maſſe har erholdt 
ſamme Haardhed, fom de andre Nervers, ind i den 
ſchneiderſte Huud, for Storſtedelen i Midten af Næfen 
og dens Skillerum. Her er altſaa fornemmeligt Stedet, 
hvor Lugteorganet modtager de lugtende Legemers Duf— 

ten; ligeledes maae de muſtelformede Been, der ligge 

nedad til begge Sider, have ſtor Indflydelſe derpaa; thi 

J 

deres Skikkelſe forandrer fig paafaldende hos Dyrene, 

efterſom Naturen gav dem Naſen til Veiviſer for anis 
maliſke eller vegetabiliſte Spiſer. 

Tæveret; De Borge, Keiſer Ludvig den tydſte 
tillob de ftørre Vaſaller at anlagge, for derved at beſtyt⸗ 

te TydfElands Grendſer mod Indfald af Sorber, Boh—⸗ 
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mer og Obotriter, formerede fig fnart faa meget; at de, 
ved Vaſallernes Voldſomheder, bleve ſelv Keiferne fars 
lige. Den da herſtende Tidsaand var en alt for ſterk 
Wold mod den keiſerlige Villie, thi Vaſallerne vidfte fun 
alt for godt, at de vare Midler for Thronens Henſigter, 
og øvede derfor en vilkaarlig Voldsret imod hverandre, 
hvilken under Navn af Naveret i ſex Aarhundreder for: 
ſtyrrede al Orden og tifintetgjorde ethvert undertiden. 
endog halvlykket Forføg derimod. . Sværdet blev fart 
den enefte Voldgiftsmand, og blev faa meget vans 
ſteligere at ftandfe, fam det havde erholdt en vis Hellig— 
hed ved Indførelfen af Ordalier (Guds Domme). Ade: 
lens indbyrdes Feider, der overhovedet erholdt beſtandig 

Naring ved Tydffernes krigerſte Nationalaand paa den 
Tid, den feilfulde Forfatning, der ei endnu havde conſti— 
tueret nogen Domftol mod faadanne Udbrud af den op» 

rindelige, fun langſomt forfvindende Raahed, eller ei 
tilſtrekkeligt var iftand til at ſikkre Thronen den nodven— 
dige Agtelſe, medforte ſnart Forvirring i alle Forhold, 
de Svageres og Uvæbnedes Undertrykkelſer, cen ugudelig 
QOvertrædelfe af de helligſte Fordrag og felv hellige Sites 
ders Priviiegier, fag at Kirken endeligt paatog fig at 
ſtyre diffe Volſbſomheder. Fra Burgund, hvor Nave— 
rettens Redſler raſede med meeſt Heftighed, ſkeedte og 
det forſte Skridt til ſammes Afſkaffejſe,. Adſkillige bur⸗ 
gundiſte Biſkopper promulgerede et fra Himmelen faldet 
Brev, der forbod alle Privotfeider fire Dage om Ugen, 
faa at funtre Dage levnedes den vilde, Ridder til hang 
blodige Domme, ſom han vilde holde over den virkelige 
eller foregivne Fornermer; efter ſamme Brev fulde 
Kirker, milde Stiftelſer og Landsherrens Slotte for⸗ 
ſtaanes. Keiſer Conrad 2den fanctionerede 1038 dette 
Brevs Forſkrifter, ſom man kaldte Gudsfred (Treuga 
Dei), og det ſyntes virkeligt fom en mildere mere lovmes— 
fig Aand vilde fane Overhaand, ifær da Riddervæfenet 
mere forædledes og en Coder indrettedes for ſamme, hvori 
Enhver, der gjorde fig fEyldig i ereloss Feide, udelukke— 
des fra Turnereffranferne. Der var alerede meget vun— 
det, da Begrebet om ærlig og erelss Feide begyndte. at 
uddanne fig. Men adffillige Keiſeres fvage, kraftloſe 
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RWeajering, der et var iftand til at ſatte de tilbørlige 
Grændfer for Vafallernes Driftighed og mangen Enkelts 
Maahed, tilintetgjorde ſnart igjen alt hvad der var vuns 
det; og trods den af Frederik Ifte udftedede Land og 
Borgfred, der indffrænfede alle Feider til tre Dages 
Forudkorkyndelſe, uagtet de lidt efter lidt opkomne Be— 
fEyttelfes og Sikkerhedsforbund, hvortil fornemmeligt 
den gamle Hanſe hørte, haandthavedes dog Naveretten 
med en oprsrende Toilesloshed, men en ubegrændfet 
Forhaanelſe af alle Love; den arbeidende Claffe blev ans 
faldt af den lavere Adel, der ſtammede fig ved Arbeide, 
og af Ridderne, der havde ødelagt fig ved Korstogene ele 
ler ved odſel Levemaade. Diſſe Vo'dfomheder havde 
frit Svpillerum i de 22 anarchiſte Hat fra 1250 til 1272 
(det ſtoregInterregnum), faa at der behøvedes en Rudolph 
af Habsburgs kraftige Haand, for igjen at bringe nogen 
Orden tilveje: Halvfjerdſindstyve Borge eller Rovers 
ſlotte, hvorfra endog reiſende Kjøbmænd og andre Pers 
ſoner bleve anfaldte, forftyrredes af bam, og hang uds 
vortes Magt og indvortes Kraft paalagde den ridderlige 
Toilesloshed, der ei længer [od fig noie med blodig Hevn 

for lidte Krenkeiſer, men udartede til ſtrekkeligt Defpor 

tismus og Roverie, Jernlenker. Efter hans Død los⸗ 
nedes igjen diſſe; Keiſernes Stridigheder med den paver 
lige Stol, flere romere Kongers Fremtræden paa een 
Tid, lettede den driftige Ridder hans Forſog, at naae 
den høift, mulige Uafhengighed, og den gyldne Bulle 
(1356) var ei iſtand til at knuſe Uhyrets paa nyt hævede 
Hoved. Amerika var aferede optaget, Albrecht den 
2dens Iver med ham gaaet frugtegløs i Graven, og Næs: 

verettens Redſelsſcener fortfatreg, undergravede den of— 

fentlige Velferd og Sikkerhed og gav Anledning til For— 

bindelſer mellem de ftørre tyde Fyrſter og de ſchwabiſke 
Stæder (1488). Da blev Yndførelfen af en bedre Or⸗ 
den og Forfatning trængende Nødvendighed i det tydſte 
Rige, og Alles Ønffe, der vilde leve i Fred og Sikkerhed 
pg agtede Retten. Keiſer Marimilian den førfte ops 

fyldte dette ØnfÉe paa Rigsdagen i Worms (1495), og 
gav det forſtyrrede Rige en faft, [ovmæsfig Organiſation. 
Den 7de Auguſt 1495 paa hvilfen den evige Landefred 
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oprettedes blev en ſtor uforglemmelig Feſtdag for Tydſk⸗ 
land. Denne organiffe Lov ophævede paa Engang Næs 

veretten aldeles; alle Privatfeider bleve aldeles, og for 
evigt forbudne i hele Riget under Straf af Rigsachten, 
og 2200 Mark fiint Guld, famt Tabet af alle Privile— 
gier, Lehnsgodſer og andre Rettigheder; ſamme Straf 
ventede den, der hufede eller underſtottede Cen, der havde 
brudt Landefreden. Derimod publiceredes paa ſamme 
Dag en Kammerretsoeden. Kammexrretten fulde dom— 
me i alle Stridigheder mellem Stenderne, den fulde: - 

vaage over Landefredené Overholdelfe og ftraffe Overtrær 
derne, Dette Tribunal traadde nu iſtedet for det fer 
ſtedſe dragne Svard. Rigsdagen 1542, der gav 
Tydſtland en henfigtsmæsfigere Territocialinddeling, 
forſt affede herved Landefreden en faſtere Varighed, og 
ſaaledes kunde Ridder Grumbach ſom Landefredsforſtyr⸗ 
rer i hans Strid med Biſkoppen af Wuͤrzburg og hang 
BrÆntter Hertug Johan Frederik afiGorba ei unds 
gaae Landefredens Strenghed (1563-1567), hvilken 
var fornyer af Carl ste paa hans forſte Rigédag i 
Worms. . Paa denne Rigsgrundlov, der endnu mere bes 
fæftedes ved den weſtphalſte Fred, har ſiden Tydſtlands 
indvortes Rolighed grundet fig. 

Tiævner faldes det Tal i en Brok, ſom nævner 
eller antyder, i hvor mange Dele, det Hele er deelt, af 
hvilket een eller flere Dele fEulle tages , hvilket igjen 
Tælleren angiver. En Broks Nævner fÉrives under 

Talleren og adffilles fra famme veden Streeg. Saalgs 
des er i Broken Tallet Ti Nevneren, da det nævner 

det Hele ellev betegner i hvor mange Dele (10) det er 
deelt. Tallet Ni er Tælleren, da det angiver, at der af 
hiin Storrelſe al tages ni Dele. 

Vod kaldes i Botaniken ethvert Sædforn, der er 
omgivet meden haard SÉal, men i det daglige Liv fors 
ſtaaer man almindeligt ved Nod Skalfrugten af Valnod⸗ 
træet (juglans regia), og den almindelige Haſſelnod 
af Corylus Avellana. XAdffillige Lande drive. en rem» 

melig Handel med Valnodder. Mahren og Bohmen 
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udføre mange til Preuſſen, Wallachiet fender mange til 
Rusland, Franferig, Spanien og Italien lade hele 
Skibe med Nødder, Af Kjernerne preſſes en velſma— 
gende Nodbeolie, der formedelſt fir torrende Egenſtab 
ogſaa bruges til Malen. Umodne Nodder (Valnodder) 
nedſyltes med Sukker, og yndes meget for deres bittre, 
krydrede Sinag. Der endnu forſtjellige Slags 
Nodder f. Ex. Pig: og Vandnodder, Trapa natans, 
med pigget Cjfal og meelagtig Kjerne, Jordnodder, de 
knoldede Rødder af Bunium Bulbocastanum,… en 
Sfjærmvlant e eller Cyperus esculentus, en Grægart 
Muffatnødden er den kryderagrigtoliede Kjerne af ur 
ſtatnoddernes Frugt (my ristica) ꝛc. 

Noddaub kaldes den Daab, ſom i Tilfælde af, at 
et nyfødt Barn ei ſynes at funne opleve Præftens Ans 
komſt, fan foretages af Ammen eller en anden rigelig 
Perſon med Fremſigelſe af Dobeformularen. Denne 
Tilladelſe gah Kirken alerede der andet Aarhundred, > é 
den Mening, at udøbte Born ei kunde undgaae den evis 

… ge Fordommelſe. Omendſtjondt mani de nyere Tider 
har lært at tænfe liberalere om udobte Børn Sfjebne, 
faa hav man dog i Kirkeforordningerne til Fore dres Be—⸗ 

roligelfe, beholdt Tilladelfen til Moddaab, og fun til— 
føjer den Betingelſe, at et ſaaledes af en Læg døbt Barn, 

hvis det bliver i Live, ſtal til Daabens Bekraäftelſe vel; 
ſignes af dem ordinerede Preſt. Den catholffe Kirke 

befaler endog af give Børn, der et ere fuldkommen fødte, 
Noddaab, ifald man kan frygte, de ei Fulde komme les 
vende til Verden, 

Trodløgn er en Uſandhed, ſom man tillader fig for 
at opnaae en god Henſigt, i et trængende Tilfælde, hvor >; 
man ei troer at ſee nogen anden Udvei. Alerede Oldti— 
dens Mora philoſopher have ſtridt om Nodlogn var: til— 
ladelig. De, der tilſtage den, opfinde de ſynderligſte 
Tilfælde, hoori enkelte eller flere Individuers Liv, ja 
hele Staters Vel fEulde afhænge af en, ingen ſtadende 
Nodlogn.  Forfvarerne af en ſtreng Moralphiloſophie, 
fornemmeligt Stoikerne, modſatte ſtedſe hiint Tilfælde 

u 



N 

A⸗d — 

Bet rene Begreb om Dyden, ſom det hoieſte Gode, der 
udelukker enhver Løgn. Den uuere Tibs Caſuiſtiker has 
ve igjen fornyet der gamle Strideſporgsmaal med mes 
gen Skarpſindighed og Spidéfindighed. Meeſt levende 
bragtes det igjen paa Bane i den nyefte Tid ved det- fans 
tiſke Moralſyſtem. Diſſe ftedfe tilbagevendende Stri— 

digheder beviſe paa nye, at det endnu ikke er lykkets nos 
den Philoſoph, at bringe Moralens hoieſte Grund— 
færninger til et fuldende Syſtems mathematiſte E— 
videns. 

Iodsfald, Nedret, Vedvarge. Der gives 
Tilfælde i det menneſtelige Liv, i hvilke Handlinger, der 
ere forbudne ved Love, ved færdeles Omſtandigheder 
blive tilladte, eller i det mindſte uſtraffede. Et ſaadant 
Tilfelde falder man almindeligt Nodsfald. Et Tilfælde 
af dette Slags er f. Er. det, hvori den egentlige ſaakald— 
te Nodlogn finder Stebo: der Tilfæloe, hvori man, 
for ar beſtytte fig felv eller andre imod voldfomme og 
uretfærdige Fornermelſer, ſiger en Uſandhed. J mere 
indſtrenket Forſtand kaldte Naturrettens Lærere det Til— 

farlde faaledes, hvori Naturen eller Omftændighederne, 

gisre Handlinger, der ellers ere ſtrafverdige og retsſtri— 
dige, uſtraffelige eller der mindſte formildede deres 

Strafværdighed. Herhtd regnede man det bekſendte 
Exempel om Brettet eller det Tilfælde, at to fvømme 

pan Søen, paa et Bret, der fun Fan redde Cen, og at 
den Ene ftøder den anden, ned. Herhid hører. ogſaa 

Xiødværge, Denne fan fun tankes i den borgerlige 
Forening, og er Afvendelfen af trængende Livsfare , 
hvori en Andens uretmasſige Angreb fætter nogen, ved 

Vold (moderamen inculpatæ tutelæ). Det er og 

for det mefte i alle Stater erkjendt fom et Tilfælde, hvori 

en Undtagelſe for Straffeloven finder Sted. - Men da 
mad det og fvare til Angrebet og have en tilſtrækkelig 
Grund i ſamme; heller iffe maa der være nogen Hjelp 
af Ovrigheden at erholde. Thi enhver har Ret at fors 

ſvare ſin Perſon og ſit Liv, og Ingen har Ret til at for⸗ 

ſtyrre Andres Liv og Fribed, hvilket ei vilde være Til 
Aa Hs 
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fældet, hvis den uvetfærdigen Angrebne, hvis Rettighe— 
der Staten i Pieblikkets Fate ei kunde forfvare, ei havde 
Lov til ar forſvare fig ſels til Angriberens Skade. Mel⸗ 

[em det ſidſte og de forrige Tilfælde finder den Forſtjel 
Ered, at Nobverge, ved Srateni Sanction, , hæves til 
Met, og at hev virfeligen gives en Ret, ſom Staten blot 
modificerer, før at hæve Uordenerne ved Selvforſpvar. 
Men i hine Tilfælde gives ingen Ret til hine Handlinger, 
fordi Retsforholdets Betingelſe, den phyſiſke Coexiſtens, 
ei er forhaanden eller ophzves. Derfor ev Begrebet om 
Nodret Fun ef opdigtet eller falſet Begreb, thi der fan 
ingen Het giver, i Nod at ophæve Retien, og der ind: 
træffer derfor i et faadant Tilfælde enten en overordentlig 
Tilſtand (dette er maaſkee Meningen af det gamle Ords 
ſprog: „Nod Éjender ingen Lov“), eller, ſom Hugo for⸗ 
klarer fig, en ulovmæsfig Handling finder Sted, ſom 
dog ei fan ſtraffes, fordi Staternes Mangler ſelv har 
foranlediget den. Men Strafbarheden bliver - mindre, 
jo mindre den Handlendes udvortes Frihed ev, og jo mes 
fe det borgerlige Samfunds Indretning hav frembragt 
Handlingen, ſom følgeligen faa meget mindre fan 
tilregnes. De pofitive Love have derfor almindeligt i 
ſaadanne Tilfælde beſtemt Formildelſe i Straffene. 

Mögent Vlid dette Udtryk betegner man i den 
dannende Kunſt: 1) det for Kloder blottede menneſkeli⸗ 
ge Legeme, og man ſiger i fan Tilfælde: ſtudere, tegne 
det Nøgne, have Kundſtab om det Nogne, bemærfe det 

Nogne under Draperiet; 2) i Maleriet iſer Kjødet, 
At Studier af der Noane er nødvendigt der, hvor dras 

pererede Figurer foreſtilles, fers deraf, at Dragt, Form 
va Forhold beſtemmes ved der Negne. Af en fortrinlig 
Bigtighed er iſer det Nogne i Maleriet. Man falder 
Farvegivningen, for ſaavidt ſom den blot ſyſſelſetter fig 

med Efterligningen af det Negne, det er her, med Kjøs 

dets Farve og materielle Beſkaffenhed, Carnation, og 

hvem behøver man vel at fige, hvor meget det kommer 

an derpaa ved malerſk Fremftifling af menneſkelige Figu-⸗ 

rer? Vil Kunſtneren heri tilfredsftille den ſtjonne 

Kunſts Fordringer, faa maa man førft rigtigt træffe Lør 
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caltonerne 0: han maa ajengive Gjenftandené naturlige 
Farve, ſaaledes ſom den vifer fig paa fit Standpunkt. 
Saaledes ere almindeligen paa et fundet Legeme Kinderne, 
levende røde, Bryſtet, Halſen og Overarmen fint hvide, 
Underlivet more guulagrigt; ved de ydre Dele bliver 
Farven lidt efter lidt foldere, og gaaer ved Ledene, fors 
medelſt det gjennemfFinnende kjoligere Blod, over i det 
Violrodlige. Men diffe forFjellige Gradationer maae 
være harmonifÉ forenede i Carnationens Hovedtone. I— 
øvrigt fan Kiodfarvens Tone være uendelig forfjellig. 
Word: og Sydlænderne have en forfEjellig Colorit; Qvins 
der og Børn en finere end Mænd og gamle Foli; hvert 
Temperament udmærfer fig ved fin færeane Farve, og 
hvert enkelt Menneſte har en, eiendommelig Farvetone. 
Men ved alle diffe uendelige Modiſicationer bliver Stof— 

fet ſtedſe Kjød, og det kommer derfor ogfaa videre an paa, 
rigtigt at udtrykke dette Stofs materielle Characteer. 
Her fan feiles mod Sandheden, enten ved for megen 
Haardhed, ſom i de ældre Maleres Vorker fra det 15de 
Aathundred, eller ved for ftor Morhed (Morbidezza), 
der fornemmeligt findes hos Guido Reni, hvis Kjød hyppi⸗ 
gen feer blodloſt, flimigt og arønagtigt ud. ; Den frans 

ſte Skole er ganet faavidt, at man ei troer at fee Kjod, 
men Porcelain elfer Vor. J den ſande Carnation er 

Tizian et hidtil uovergaaet Mønfter. 
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O paa de franſke Mynter betyder Myntſtedet 
Riom. O foran irlandſte Navne tilfjendegiver en ades 
lig Herkomſt. O (w) det ſidſte Bogſtav i der græffe Al⸗ 
phabet betyder Enden, ligeſom A Begyndelſen, deraf 
Talemaaden Alpha og Omega (ax og w) Begyndelſe og 
Ende. Jlatinſte Titler og Indffrifter abbreverer man 
ved O Ordene optimus, ordo, ordinarius, oppidum, 
opus, opera &c, . i 

Oaſer (al Vahat) kaldte man to, eller efter An⸗ 
Dre tre frugtbare LandfFabev i Waypten, der allevegne 
vare omgivne med Orkener, i hvilfe de laae ſom Øer, 
Den fiore Oaſe fanvtes paa hiin Side Abydug, den 

. Tille ved Søen Moeris, sg den tredie ved Jupiter Am— 
mons Orakel. 3 

Ob eller Oby, en betydelig Flod i det aſtatiſke 
Rusland, udſpringer fra Søen Altin, løber nordligt og 
falder ud i Sishavet. Floden Ob, ſom Tatarerne kalde 
Umar og Oſtiakerne Yad, har et fagre Lob, ev mellem 
209 300 favne bred, filferig og ſeilbar næften lige fra 
dens udſprun ——— en Mængde Floder, blandet 

ne ſidſte faaer den Navnet ob, da den forhen i 
heed Di. 

se. ner LÆ f- > * * — — RTR 
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ſynligt kun finde et Fragment, der har Henſyn tif Lan 
det Jdumæas Skſebne, hvorfor og Noale have villet 
gjøre ham til en Jdumæer. Han fremſtod fandfynlige 
mellem Aarene 586 og 531 før Chriſti gødfel. 

Obeliſt kaldes en fireſidet Støtte, der Sliver fmals 
flere op mod Spidfen og ender i en lille Ppramide. Dis— 
fe Støtter ere en Opfindelſe af de gamle WXgypter og af 
hoi Alder. lerede Herodot omtaler dem, men meeſt 
udførlige taler Plinius om dem. Han falder den Konge 

: der byggede den forſte Obel if Mitres eller Meſtres, ſom 
beherſtede Theben, men angiver ci hans Tidsalder, bhels 
lev ikke forefommer denne Kongeſenten hos Herodot eller 

Diodor fra Sicilien. Endnu finder man adffillige Obes 
liffer i Waypten: to i Alexandrien mellem den nye Stad 

va Fyrtaarnet; een ſtagende og cen omkaſtet i Mararea 
mellem Ruinerne af der gamle Heliopolis, een i Landſka⸗ 
bet Faſum, nær ved det gamle Arſinoe, Jer blandt Ther 
bens Ruiner ꝛc. — De flefte Obeliffer ere 50 til 150 
Fod høie og mere, og for det mefte huggede af een enefte 
Steen, almindeligt af rødagtig Granit, dog ere nøgle 
faa afibvidt Marmor. Ved Foden indtage de alminde— 
figt et Rum af fire til tolv og ofte flere Fod i Fiirkant. 

Sadvan sligt ere de prydede med Hieroglypher, der ere 
fordybede (ofre ro Tommer) og inddeelte feldt⸗ eller eta— 
geviis; undertiden ere de og anftrøgne med forfjelligs 
Farver. Nogle Obeliſker ere gandſte glatte, uden Hie— 
roglypher. — ere diſſe fra en Tid, da man ei len⸗ 
ger kjſendte Brugen af Hioroglypher. Obeliſkernes "Fod 
ſtager paa et ſimpelt firkantet Poſtament, ſom alminde— 
sigt ev to til tre Fod bredere end Obeliſken ſelv og har en 
Udhuling, hvori den hviler, Adſtillige Lærde have vils 
let finde det umuligt, at bryde faa uhyre Stene ud af 
Klipperne, og have forføgt mangen anden Forklarings— 
maade, men, efter Reiſendes Vidnesbyrd finder man 
endnu i Egnen omkring Sinai, men fornemmeligt i Ov— 
re: aypien, Steenbrud, i nogle af hvilke man endnu 

” finder tilhugne Obeliffer og ſtore Stotter. Om der 
res Opkomſt fan intet viſt figes.  MaafEee kom 
man paa den Tanke at opreiſe Obeliſker ved de ældfte: Gu: 
debilleder, ſom ei vare andet end pyramideformige Stene. 
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Saaledes var det ældgamle Billede af Venus paa Par Ki 
phos en Pyramide af hvidt Marmor. Efter Herodot vas 
re de helligede Solen og et Symbol for Golftraalerne. 
Dette ſkulde ogſaa deres Navn og Skikkelſe tilkſendegive. 
At de vare beſtemte til Solviſere er ei ſandſynligt, fordi 
deres svre Spidſe ei kaſter nogen fEarp Skygge. Saa 
meget ev vift, at Obeliſterne hos de gamle Waypter, uds 
gjorde en fortrinlig Prydelſe paa de ſtore Plabſe foran 
Templerne, for hvis Hovedindgang almindeligt nogle 
ſtode. Men dertil brugte man fun Obeliſker af anſeelig 
Hoide, de fmaae fra II til 12 Fods Hoide vare uſtridigt 
fun Piedeſtaler for Gudebilleder, En Bibeſtemmelſe 
fan vel og have været den, at overlevere Efterverdenen 
Mindet om merfværdige Begivenheder ved den vaa dem. 
fatte Hieroglyohſtrift. De romerſte Keifere bragte ads 
ſtillige Obeliſkter fra Wgypten til Rom, Auguſt f. Ér. 
lod tv ftore Obeliſter bringe fra Heliopolis til Rom, Den 
ene brugtes ſom Solvifer ved den uhyre Solffive, ſom 
Auguſt ved Aſtronomen Manilius havde ladet opreife 
paa Marsmarken. Til dette Grug var oventil paa 
Spidſen anbragt en Kugle. Den anden ftod paa Spina 
i Circus Maximus, og ſkal netop være den famme, fom — 7 
Kong Semneſerteus, efter Plinius, lod opreife, Ved. 
Roms Ødelæggelfe af Barbarerne blev den omftyrter, 
brækkedes i tre Stykker og blev i mange Warhundreder 
ſaaledes liggende begravet i Gruſet, indtil Sirtué 3die 
i Maret 1589 igjen [od den færte iftand ved Bygmeſteren 
Domenico Fontøna og opreife ved Kirken Madonna del 
Popolo. Under Caligula fomen anden ſtor Obeliſk til 
Rom, hvilfen blev opfat i Circo Vaticano, Den ftaaer 
nu. foran Peterskirken og man regner dens Vægt til 
10000 Centner. Claudius fat have ladet bringe de to 
Obeliſker til Rom, der fane foran Indgangen. til Au— 
guſts Mauſoleum. - Caracalla ſtal ligeledes have ladet 
hente en DGS HE fra Wgypten til fin Circus paa den aps 
piffe Vei. Keiſer Conftantiué lod bringe den ftørfte 
Obeliſt til Rom og opftille i den ftore Circus, J det 
ste Aarhundred blev ogfaa denne omſtyrtet af Barba— 
revne, og laag fra denne Tid brakket i tre Stykker under 
Gruſet, indtil Sixtus ste igjen lod den opreiſe 1588 pan 
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Pladfen foran Johanneskirken af Lateran. Dens Vægt 
belober fig til 13000 Centner, Hoiden uden Piedeſta— 
len 140 Fod og med ſamme 179 Fod. Der bragtes end: 

x nu flere Obeliffer til Rom og nogle bleve forfærdigede 
| der. Endeel Øbeliffer ere ogſag bragte til Sicilien 'øg 

Conſtantinopel. Der fortrinligfte Vark om Obeliſterne 
er af den lærde Danſke, Zoëga. 

Obereit (Jacob Hermann) blev født den 2den 
Dec. 1725 i Arbon og opdragen ien Familie, der med 
Hoved og Hjerte var Myſticismen hengiven. Deraf 

fulgte, at ogfaa han ſnart fandt Smag i ſammes Lær» 
. domme og Grundſetninger, der faa let indfnige fig i 
den Velmenendes Hjerte, og tif, ſom vit den nyere Tid 
have feet, endog fane Indpas hos Tænferen. Med dette 
Aang til Myſticismus forenedes hos Obereit en grændfer 
løs Videbegferlighed, ſom han dog førft fenere var 
iſtand til at tilfredsſtille. Tilfeldigviis havde han tids 
ligt begyndt at ſyſſelſatte fig med medicinſte og chirurgi⸗ 
ſte Bogers Læsning og fundet Smag heri, hvorfor ban 
og, da bet var Tid af beſtemme fig for en tilkommende 
Levevei, valgte Chirurgien. Han traadde altfaa 1740 
i Lære hos en Chirurg i Arbon, der ovede baade den ud— 
vortes og indvortes Legekunſt med Held, og alerede efter 

nogle Uger overgav denne ham nogle Patienter til egen 
Behandiing. Sine Fvitimer anvendte han til uträtte— 
ligt Studium af fin Kunſt. Efter at have overſtaget tre 
Lereaar fom han i October 1743 ud af fin Lære. Nu 
tiltraadde han fin Vandring og opholdt fig i Minden, 
Nuͤrnberg, Augsburg og ChriſtianErlang. Da hans 
Herre paa fidfte Sted gav ham fin Afſteed i Juni 1746 
og Obereit derover fom i Forlægenhed, tilbød fig uformos 
det en Leilighed for ham til at finde fit udkomme paa en 

anden Maade, bvilfen han anfaae for et højere Vink. 
En kongelig polſt Architect, der reifte til Italien, tog 
ham i fin Tjeneſte. Men underveis fom han i Uenighed 
med fin nye Herre, der gav ham pludfelig hans Afſteed. 
Obereit gif til Wien, hvor han forgjeves føgte en Condis 
tion ſom Barbeerſvend, og meldte fin Fader, at han on⸗ 
ſtede, paa et Univerſitet endnu mere ar fuldkommengjore 
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fig i fu Videnfkab. Paa Forlangende af HOprigheden 
— Staden Lindau, der havde udſat et betydeligt, tregarigt 
Stipendium for ham, gik han til Univerſitetet i Qalle,hvor 
han ſtuderede Medicin i Forening med Philoſophie, og 
hvorf:a han i Efteraaret 1747 gif til Berlin, for ide 
derværende Anſtalter fornemmeligt at øve fig i den prac— 

tiſte CaArurgie og i Accouchemen?vtdenſfaben. Efterat 
Dan havde opholdt fig der halvtredie Aar maatte han 
paa Horighedens Befaling vende tilbage ved Lindau 
1750. Ser blev han anſat ſamme Aar ſom Operateur 
og practiſt Læge, ſtrev fine »meugegriindeten Betrachtun— 
gen uͤber einige chirurgiſche Materien (Lindau 1751) 

og blev: Aaret 1752 anfat fom Fødfelshjelper. Men 
de Horiges vedvarende Ugunſt og Misundelſe gjorde ham 
fjed af den medicinſke Praxis, hvorfor han defto ivrigere 
overlod fig fin Lyſt til Philoſophie, Theoſophie, Poeſie og 
Chemie. Han leſte og ſtuderede Ale, grublede over Alt. 
Han ſyſſelſette fig med theologiſke, philoſophiſte, medi— 
cinſte, chemiſte og phyſiſte Studier; han blev Digter, 
men hans Aang til philoſophiſte Speculationer beholdt 
Overhaand bog ham for. hans hele Liv. Han gjennem 
vandrede De Gamles og Nyeres philoſophiſte Syſtemer, 
ſtuderede Sptnoza, Descartes, Malebranche, Newton, 
Leibnitz, Wolf, Locke, Hume og fremfor alt fin ſtore 
Landsmand Lambert. Selv hedaget og affældig ftuderes 
de han endnu med Ungdoms Kraft Kants, Reinholds og 
Fichtes Syſtemer. $ Aaret 1763 udarbejdede han fin 
Disquisitio de universali methodo medendi con- 
fortativa,og udbad fig før Trykningen det bayerſte Vir 
denſtabers Akademiers Dom berover; hvorpaa det udnævns 
te ham til Medlem. Denne Afhandling er teykt i Carisruhe 
1767,09 1769 havde Obereit den Glade, at fee fig udnævnt 
til Doctor i Philoſophien af Wieland, dengang Cants— 
ler i den frie Rigsſtad Bieberach i Schwaben. Koret 
derpaa havde han ben JErgrelfe, at Pvrigheden i Lin» 
dau forbod ham hans chemiſte Arbeider, ſom han i den 

ſenere Tid naſten udelukkende havde opoffret ſig, til 
fuldkommen Ruin for hans Formuesomſtendigheder, dog 
tillod man ham ſnart igjen famme til hang Fordervelſe. 
Efterat Zimmermann i Hannover håvde udgivet fit føre. 
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ſte Fragment om Eenſomheden, hvori han vel hylder dens 

ne, men flet ikke billiger der fromme Eremifliv, rev Obe⸗ 
reit, opflammet af hellig Jver for ac redde Anachoreter— 

nes re, et Skrivt, fom han i fin Smagtgav Titelen : 

„Ein Zimmermans-⸗Handlanger, von Licebet-Enthufiaften 

und der allerfreieften Republik der Einſamen. Kiriath 
Sepher der Freimaurerinnen. Anno mundi 7275, 
Aus der Bergſchotten⸗ Loge, Sub rosa, Omendſkſondt 
Zimmermann blicv haardt medtaget i dette Skrift, fende 
te Obereit ham ikke defto mindre felv Haandfkriftet 
1775 og beſvor ham, at lade det trykke af Kjerlighed 

til fig, i det Gan lagde til: Pro Cynico, qui fere omnia 
sua secum portat, vitamque extrema per omnia 

duxit, Cfteraw han t adffillige Breve med endnu flære 

kere Befværgelfesformularer havde gjentaget denne Bes - 

gjerina, fod Zimmermann endeligt Afhandlingen trykke 

medto Breve af Obereit, og ledſagede den med en For⸗ 
tale, der havde en høflig og urban Mine, gav ogſaa 
Skriftet den forffaaelige Titel: Vertheidigung der My— 
ſtik und der Einſiedlerlebens gegen den Herrn Leibarzt 

Zimmermann von Obereit, Dr. der Philoſophie, Frankf. 

a. M. 1775. En SKjerfighedshiftorie, ſom Obereit 

alerede i 13 Aar havde havt med en ſeraphiſt Hyrdinde 
eller Theantis eller Pfyche Empirea, fom han kaldte hen⸗ 
de, fEildrede han nu med brændende Farver i Magaſin 
til Erfaringsfielefæren under Titel: Theantis und ihr 
Schweizerphiloſoph, eine pſychologiſche Geſehichte. J 
"Aaret 1776 udgav han endnu følgende Skrifter: Ur⸗ 
ſpruͤnglicher Geiſtes und Koͤrperzuſammenhang nach 
newtoniſchem Geiſte an die Tiefdenker in der Philoſo⸗ 
phie, und einfaͤltige Fragen eines Laienbruders uͤber die 
bremiſche Pruͤfung der lavaterſcehen Meinung von dér 
Glaubenskraft; hvorpaa han 1780 udgav Gamaliels, 

eines philoſophiſchen Juden Spaziergaͤnge uͤber die ber— 
liniſchen Wundergaben. Kort derpaa indbød Lavaters 
Broder, en Lege, Chemiſt og virkſom Frimurer ham til 
fig i Zuͤrich og aabnede ham fit Laboratorium. Her tils 
bragte han nu eet lykkeligt, ſorgfrit Mar og rev et uds 
førligt Verk imod Zimmermann, hvilet i fig ſelv var 
indholdsrigt, gijennemſeet af cen af hans Venner og ders 

i 
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ved gjort mere paſſende i fin udvortes Form, hvorpaa 
det udkom under Titel: Die Einſamkeit der Weltüber—⸗ 
winder nach innern Gruͤnden erwogen von einem lakoni⸗ 
ſehen Philantropen. I dette Skrift fremſtilledes det 
aſketiſte Munke- og Anachotetlivs lyſe Side med faa mes 
gen Henrykkelſe og Intereſſe, der VWelajørende tet. ftille, 
tilbagehsldent, senfomt og paa fig felv henvendt Liv ftils 
les t en faa ffarp Contraft med Verdensmandens adſpred— 

te, udadrettede ,. larmende og tomme Liv, at ingen als 
vorlig Læfer vil lægge denne Bog af Haanden uden af 
faae en vis Forkjerlighed for derte Sags Liv. Bogen 
har virket og har fundet mange Leſere. Obereit fEylder den 
fin Berommelſe, og Zimmermann er derved bleven foran 
lediget til at ſtrive fit fore Vært om Eenſomheden. > 
Aaret 1781 forlod Obereit Schweiz for at reife til fin 
Broder i Dresden, hof hvem han opholdt fig en rum Tid. 
Her ſtrev han: - die Natur und die Heiden uber Steins 
bart; og faldt paa Stiftelſen af en Privarforbindelfe af 
Chriſtustilbedere til fælleds Arbeid i Chrifri Tempel. J 
Auguft og Sept. 1782 opholdt han fig i Hannover, hvor 
Zimmermann, fFjønde han ei havde fynderlig Grund til 
at være tilfreds med Obereit, omgikkes ham paa en tem⸗ 
melig god Fod. Herfra vandrede Obereit til Opre⸗Lau⸗ 
fin, hvor ban opholde fig to Aar hos Hofraad Nitſche, 
fom Gan havde vundet ved fin Weltüberwinder. J 
Sommeren 1784 kom Obereit til Leipzig, hvorfra han 
begav fig til fin. Vefgjøree Wieland i Weimar, fom i 
Forbindelfe med andre Venner førgede for hang Udkom— 
me. Paa denne Tid udkom Zimmermans ſtore Verk om 
Eenſomheden (uber die Einſamkeit), hvori han vel pris 
fer Eenſomhed, men ſtildrer alle Munke, Myftifer og TH 
Eneboere fom hellige Dagdrivere. Hvad han alerede i 

>” Hannover havde truet Obereit med, at han endnu ens 

gang vilde bryde en Landfe med fam, gik nu [rigeligt i 
Opfyldelfe, i ovennævnte Verk. Wreden over Verdens⸗ 

overvinderen (der Weltuͤberwinder) var egentligt den 
Apollo, der havde begeiſtret Zimmermanm og beſtemt 
ham til at ſtriye dette Verk. Hevnen, han, tager 
over fin Modftander beftaaer deri, at han i tredie 
Bind vifer ham in Bart naturalibus og udkaſter 
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et aldeles i Det Latterlige faldende Caricaturbillede 
af ham, og ſtildrer tillige de Optrin, han havde havet 
med fam i Hannover, aldeles efter Néturen og 
paa den yderſt comiſte Maade. Han figer em ham: 
„Hans frie og ophoiede Pande, hans arlige Anſigt, 
hans lyſe, kjekke, ſtjonne og dog undertiden noget fors 
dreiede Pine, hans venfige Mund, men villige det Co⸗— 
miffe i hans Hoveds majeftæriffe Bevægelfe og hans 
ſpanſke Gang robede ved førfte Hiekaſt en hoiſt ufædvans 
lig og ualmindelig Mand.“ Man træfet og paa mes 
gen ſand Berommelſe for den vakre Obereit: „Han er 
viſt nok en kraftig, grundfaſt, kjernefuld og i mangen 
ſtreng Dyd ovet Mand. Man feer tillige, at han før 

» ger Sandheden dybt og med Jerne Standhaftighed og 
4 dviver den indre Theologie med Jver'”, Men den Uret, 

han viſer imod ham, beftaaer deri, at han næften blot 
fremſtiller Obereits comiſte og latterlige Træf og derved 
faa meget ſikkrece giver ham til Priis for den almindeli— 
ge Latter. Diſſe og flere Angreb kunne et tilſtrakkeligt 
undſkyldes derved, at Zimmermann varbleven yderft pir⸗ 

ret og opbragt ved den Maade, "hvorpaa hans Modftan⸗ 
dere talte om Verdensovervinderen, ſom en ſtor, over 
Zimmermann erholdt Triumph. — Obereit, paa hvem 

diſſe Udfald i det zimmermannſke Verk havde - gjort” 
dybt Indtryk, vilde bekſempe ham med lignende, fig 
felv aldeles ubekſendte Vaaben og førev et ſatiriſt Vært: 
Supplike an philoſophiſche Damen zur Beſaͤnftigung 
der großen flammenden Autorſchaft åber die Einſamkeit 
des koͤniglich großbritanniſcehen Herrn Hof⸗— und: Leibarz⸗ 
tes Zimmermann in Hannover. In drei Aufwartungen 
von dem Verfaſſer der Einſamkeit des WeltuͤbernEders 
Obereit, Leipzig 1735. Efter et halvaarigt Ophold i 

Hk Weimar, opflog Obereit 1785 fin Bopæl i et mørkt lille 
Værelfe i Jena, endnu nødtørftigt underſtottet af Wies 
and og andre barmhjertige Sjele. Fra denne Tid fy: 
nes han at have givet Myſtiken Afſtkeed og blot opoffret 

”fig den egentlige Tids-Philoſophies Studium, faa at 
endøg fang gamle myftiffe og theoſophiſtiſte Venner ei 

ſſelden forekaſtede ham hans forfængelige Grublén over 
| RER SES 
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Den almindelige menneſkelige Philoſophle. Dog' gjorde 
De dette, i det Hele taget, aldeles med Uret. Thi, 
naar Obereit længe nok havde tumlet fig omkring i Phis 
loſophiens Labyrinth, vendte han dog tilſidſt tiibage til 
finlænge nærede Myfticismué. Da han herpac i det 
berlinſte MaanedsfÉrifr var bleven beſtyldt for at have 
almindeligt udbredet og anbefalet den af Jeſuiterne til 
Bedaarelſe ſtrevne Bog des erreurs et de la-vérité, 
og, at det Centraliſtſelſkab, ſom han vilde ſtifte, i viſſe 
Maader hadde Henſyn dertil, faa ſtrev han derimod en 
djerv og eftertryffelig Philippiea under Titelen: Dr, 
Obereits gerade Schweizererklaͤrung vom Centralie mus, 
Exjeſuiterei, Anekdotenſaad, Aberglauben, Maulglauben id 
und Unglauben. Imidlertid traf det fig, at Hertugen af 
Meiningen, ved et Beføg i Jena, hører tale om den berom⸗ 
te Verdensovervinder, beſoger ham, finder Bebag i 
den gamle Tænfer, indbyder ham fore derpaa. fEriftligt 
at fomme til Meiningen, hvor hån lover ham en aldeles > 
frie Exiſtens. J denne Begivenhed toge alle Obereits 
Venner, faavelfom alle Centraliſter den meeſt levende 
Deel og tilſtreve ham Lvfønifninger derover. Han bes 
fandt fig rer vel i Meiningen, hvorhen han begar fig i 
Marts 1736, blev udmærfet af Hertugen og Hoffet, og 
følte fig et lidet ſmigret herved. Her rev ban til 1795 
en Mængde Varker, hvoraf dog intet ſynes at have havt 

nogen Indflydelſe paa hans offentlige eller private Liv. 
Syvad enten nu Obereit i Længden ef fandt mtre Behag i 

" Meiningen, eller. han maaffee indfaae, at han endeligt 
blev overflødig, faa forlod han dette Sted efter et femage 
rigt Ophold der, i Foraaret 1791 og gif med en Penſi⸗ 
on tuf Jena, hvor han gandfÉe overgav fig til. den nyeſte 
Philoſophies Studium. Herfra begav han fig 2793 - 

igjen til Dresden, til fin Broder, hvis tre vorne Søns 
ner, han fEulde lede i deres Studier, men han blev der i 

fun til næfte Mar, da han tredie Gang begav fig til Jes 

nal Efterat hån hev endnu havde lagt fla efter den fich⸗ 
tiffe Idealismus og ftuderet dennes Videnffabélære, og 

underftørtedes af Fichte, døde gan den 2den Febr. 1798." 

Dette er en Mands Levnet, ſom Myfticismus havde 5 

fordærvet for Philofophien og denne igjen for Myfticige i 

— 
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men, og ſom altſaa, hvorhen han og vendte ſig, ſtedſe 
ſtod paa urette Sted, faa meget og hans virkeltge Kund— 

ſtaber i Philoſophien ſaavelſom i mange andre Bideuſta⸗ 
ber udmærfede ham til hans Fordeel. 

Oberlin (Jeremias Jacob) Profeſſor og Biblio— 
thekar ved Univerſitetet i Strasburg, der frauſte Inſti— 
tuts Correſpondent og Medlem af Statsraadet i Stras— 
burg, var født der den 7de Auguſt 1735, blev Stadent 
1750 og forfvarede fyv Aar derpaa offentligt en Afhand— 
ling under Titel: Dissertatio philologica de vete- 
rum ritu condiéndi mortuos. Argent. 1757. Ef" 

terat han havde fuldende fine philologiſke og philoſophiſte 
Studiers Curſus, hørte han tre Aar Forelæsninger i 
Theologien, men han fuffelfatte fig mere med den pbis 
lologiſte og archæologiffe Deel af en Theologs Kundſkta⸗ 
her end med. Theologiens Studium i dens hele Omfang. 
Da Kennicot i hele Europa [od ſamle Varianter til det 
gamle Teſtamentes hebraiſte Text, paatog Oberlin fig at 
ſammenligne de fire Haandſkrifter, ſom Strasburgs 
Univerſitetsbibliothek beſidder. Nogſe Prøver af dette 

Arbeid leverede han i Miscella argentoratensia, Ef: 
terat han havde endt fit Curſus i Theologien opofrede 
han fig gandffe de gamle og nyere Syprocs., Literatu— 
rens, Oldſagernes og Diplomatikens Studium. Herr 
ved hindredes han dog ikke i ogfaan at ſtudere Middelalde— 
ren; og de Forſtninger, hvorpaa han derved førtes, leve” 
rede ham fortræffelige Materialier til Gine Tiders Hiftos 
rie, Sprog og Literatur. Diſſe vigtige og mangfolsige 
Arbeider erhvervede ham, faavel i fif Fedreneland fom i 
Udlandet Berommelſe fom een af de meeft grundige Lærde 
i Oldſagerne, Philologien og Diplomatiken. Hans 
Udgaver af nogle af Ovids Værter, af Vibius Sequeſter, 
af Horats, Tacitus og Cæfar fEattes med Rette. Hans 
øvrige Verker ere: Miscella litteraria argentora- 
tensia; Museum Schoepflini T I(den anden Deel 

. udfom aldrig); Orbis antiqui monumentis suis il- 
lustrati prodromus; Rituum romanorum Tabu- 
læ; artis diplomaticæ primæ lineæ: de ſidſtnævnte 
Elementarvarker tjente ham til Ledetraed ved hans aca— 
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demiſke Underviisning; Litterarum omnis ævi fata, 
tahulis synopticis exposita, Diſſe Tabeller angive 

| 

Navnene paa de fortrinligſte Skribentere, Gjenſtande⸗ 
ne hvorom de ere ſtrevne, Nationen, hvortil de hørte og 
Tiden, naar de levede; Essai sur le patois lorrain, du 

comté du Ban de la Roche; Exposé d'une découver«= 
te faite av Forum de Rome par le chevalier de Fre- 

denhein; Essai d”annales de la vie de Jeaz Gut- 

tenberg, inventeur de la typographie. Der tydſte i 
Sprogs Studium i Middelalderen ſyſſelſatte Oberlin 

meget og bevægede fam til Udgaven af I, G. Scherzii 

glossari um germanicum medii ævi, potissimum 

dialecti Suaevicæ; to Foliobind. Flere andre Varker 

og Afhand'inger ere ligefaa mange Beviſer paa Oberlins 

Talenter og grundige Lerdomme. Han var den Forſte, 

der leverede et Afridse af en Statiſtik over Elſas for den 

Tid, da han fra 1782 iti Aar udgav Elſaſſer⸗Alma⸗ 

nach. Endeligt bearbeidede han og Alsatia litterata, 

hvortil Schoepflin leverede Dam mange Materialier. De 

to forſte Bind udkom 1782 og 1786. Oberlin døde i 

Strasburg den 10de Oct. 1806. ——— 

Obſect, Objectiv, Objectivitet. Objeet, en 
Gienſtand, er mobſat Subject 0: et Veſen, ſom fan 
betragte, foreſtille fig og. erkjende Gjenftenden. Det 
forſtaaer fig, at ethvert Subject é er ander Forhold fan 
blive Ødject, den Foreſtillende, Erkſendende, Betrag⸗ 
tende bliver det Foreftilte, Erfjendte, Betragtede. Ja 
ethvert menneſkeligt Subject fan gjøre fig ſelv til Ob⸗ 
ject for fin Foreſtilling og Erkſendelſe. Det Objective 
er folgeligt hvad der hører til Gjenftanden og er modſat 
det Sudjectiveo: der Perſonlige: Objectivitet, hvad 

der udgjør Gjenftanden er modſat Subjectivitet eller 
Perſonlighed. Om en Erkjendelſe eller Fremſtilling er 
objectiv eller fun ſubjectiv gjor en betydelig Forſktſel. JJ 
forſte Tilfælde er den overeensſtemmende med Gjenſtane 
dens ſande Beffaffenhed, i andet Tilfelde kun med den 

Foreſtilling, Een kan have gſort ſig om den, hvorved 
Sporgsmaalet ſtedſe forſt maa afgjøres efter Foreſtillin⸗ 
gens Sandhed og Rigtighed. Jovrigt har det, der for 



— ——— ik egg Fr gg 

rekommer alle Subjteter Com det Rigtige 00 Sande, det 
Objectives Vordie. ; Fra diffe Ideer ere de Wſthetiker 
gaaet ud, der i de ſtionne Kunſters Fremſtillinger, dri— 
ve paa der Objective,. ſom paa det, der bevirker Stiil, 
da derimod blot Maneer udgager af Subſeetivitet, der, 
altfaa noget almindeligt Sandt og Nodvendigt, ber kun 
noget betinget Sandt og Tilfældigt. Objectivitet alene 
bevirker en ſand Foreſtilling; hiin giver Billede” og 
Form oa Beſkuelighed og ev derfor beflægtet med AMaftie 

ken. Denne er mindre beftemt, dunfel og giver Muſie 
kens Indtryk. Men felv i det Muſikalſte forlanges, at 
der ſtal være Objectivitet, altſaa eg idet Lyriſte. Kunft⸗ 
neren ſtal færte ſig hen i en Gjenſtand uden for fig. 
Imidlertid er her endnu meget at boſtemme nøicre, men 

| tfær den Omſtendighed, hvorledes Kunſtneren ſtal for» 
| holde fig, naar han et blot ſtal gaae dannende, men og 
fremmende frem, og hvordan, naar det overhovedet fun 
ev ham om Sinds Stemning at gjøre Aabenbart fan 
man ei lige ſtrengt foreferive enhver Kunſtner Objectivi⸗ 
tefens Lov. — Undertiden fynes man ved en objectiv ” 
Fremfilling blot at forſtage en ſaadan, hvor Kunſtne— 
ven aldrig felv viſer fig i fn Skabning, hvor hans Pers 
ſonlighed blander fig ind ved en indſtroet Reflerion eller 
ef Udbrud af Følelfen. At dette fun fan finde Sted é 
den epiſte og dbramatiffe Poeſie, behøver intet Sporgs⸗ 
maal. Hog den, hvis digtere Natur nærmer fig mere 
det Lyriffe, vil viſt nok ogfaa i andre Arter den objecti— 
ve Fremftilling let afbrydes ved den fubjective Stemning 
f. Er. i Klopſtocks Mefftag.- Epikeren og Dramatikeren, 
der træder mere ud af fig felv og lever mere i en Ydervers 
den, Fan bedre fætte fig ud af ſig ſelv, og bliver i fin 
Skaben ublandet med fin Individualitet. — Hvad det 
Objective og Subjective i Erkjendelſesevnen angaaer 
derom maa man efterſee Artiklen Tranſcendentalphilo⸗ 
ſophie. 

Objectivglas kaldes iſen Kikkert eller et dorſtor⸗ 
relſesglas det Glas,” der vender imod Objectet. 
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Oblat kaldes Brodet i Nadveren, fordi det i den 
chriſtelige Kirkes forſte Aarhundreder, blev taget af de 
Oblationer (frivillige Gaver af Brød og andre Levnets⸗ 
midler), ſom Menighedens Lemmer bragte ſammen. 
De nu i den catholffe og lutherſte Kirke ved Nadveren 
brugelige fmaae, tynde, runde Skiver af uſyret Hvede— 
brød, paa hvilfe man feer et Crucifir med Bogſtaverne 
INRI, fynes førft at være opfomne i det 11te Aarhun— 
dred, og bleve, fom hine forærede Brod, kaldte Oblater. 
Den reformeerte KirÉe betjener fig iſtedet for diſſe af føre 
re Sfiver almindeligt Brød, der brydes i Stykker ved 
Uddelingen. " Den græffe Kirke har, efter de i ſaadanne 
Ting mindre betankelige ældve chriſtne Menigheders Ex— 
empel, beholde Brugen af fyret Brød it Nadveren. 

Obligat (af det italienffe Ord obligare, forpligs 
te, forbinde), bruges i Muſikken om det Inſtrument, 
fom enten alene ellev ledſaget af andre Inſtrumenter, har 
Stykkets Hovedmelodie at udføre og altfaa ei er blot age 
compagnerende. Spille obligat er altfaa det ſamme ſom 
frille en Hovedſtemme og ingen Biſtemme. De accoms 
pagnerende Stemmer funde man ti alt Fald udelade, og 
den obligate eller Soloſtemmen vilde derved fun tabe -t, 
Quantiteten, men ci i Qualiteten; men vilde man ſpringe 
den obligate Stemme over og blot fpille Accompagne— 
mentet, faa vilde dette fom ef blot dødt Legeme, der 
manglede Sjel (Melodien), blive enhver ubehageligt. 
Mu fan et Inſtrument enten være ſat aldeles obligat, i 
hvilfer Tilfælde man falder dette Muſikſtykke en Concert 
for dette Inſtrument, ellev det fan hiſt og her have ens 
kelte Soloer eller obligate Satſe, ſom for der meſte plei⸗ 
ev at være Tilfældet i Syngeſtykker og tit ſelv i Concer— 
ter. Heraf ſees at ethvert Inſtrument fan have obligate 
Satſer at foredrage, og der gives virkeligen heller intet 
Inſtrument, ſom jo Componiſten, i en fuldſtemmig 
Muſik efter Omſtendighederne, nu og da ſtulde kunne 
give en obligat Stemme at foredrage. Herfra er intet 
Inſtrument undtaget uden maaſtee Contrabaſſen, deels, 
fordi Soloſpillere paa ſamme ere meget ſſeldne, men 
deels og fornemmeligt, fordi Soloſtemmen, foredraget 

| 
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af dette Inſtrument, vilde ligge for dybt til, at den 
tilborligt kunne underſtottes af andre ledſagende Inſtru— 
menter. Da man dog hat nogle betydelige Virtuoſer 
paa Contrabas, faa følger naturligt deraf, af der maa 
gives Concerter for dette Inftrument. Saaledes fand⸗ 
tes der i et Selſtab ſaakaldte Prager-Muſieci en Contra⸗ 

baſſiſt, der beſtandigt paa fin Contraviolin ſolo pleiede af 
foredrage de Dandſemelodier, ſom Selffaber ſpillede. 
Jovrigt blev Udtrykket obligat oprindeligen kun brugt 
om ſaadanne Stemmer, ſom, naar de vare ſatte i den 
bundne Sfrivemaade, og altfaa ligeſom forbundne 
med andre Stemmer, et kunde udelodeg uden at aiøre 
Vold paa der hele Tonſtykke. Nu derimod falder man, 
ſom alerede ovenfor er fagt, ſen Stemme obligat, ſom, 
felv. i ubundne Stykker ei kunde udeades, uten at. for— 
ſtyrre Tonſtykkets egentlige Liv. Ofte bruger man og Ore 
det obligat i den Betydning, der er Kunſtudtrykket 
concerterende egen, og fordi man da vil fige, af den obs 
ligate Spiller ogfaa er iftand til at foredrage en Solos 
ſtemme, eller at han med andre Ord er en Concertſpiller. 

Obligation (Gjeldsbeviis, fat. Chirographum) 
er et ſaadant Document, hvori en Skyldner tilftaaer, 
at han er fin Creditor en vis Ting eller Quantitet fyldig. 
De ere efter de danffe Love af meget forffjelligt Slags, 
faavel med Henſyn til det Papiir, der fEal 6 ugeg, ſom 
og i Henſyn til deres Virkninger. Ethvert Gjeldébeviis 
der udftedes paa længere Tid end, fo Aar, ſtal ſkrives 
paa ſtemplet Papiir af førfte Claſſe efter Summens 
Størrelfe, med mindre Summen ei er over 10 Rdlr. 
Udſtedes Gjeldsbeviſet paa fortere Tid end tre Maanes 
der, fan det udfærdiges paa anden Claſſes Papiir, om 
det og er grundet i Pengelaan eller yder paa Renter; 

ſamme Papiir fan og bruges naar Documentet er ude 
fredet paa længere Tid og ei overftiger to Aar ou ei er 
grundet i Pengelaan eller betinger Renten. For at fife 
fre et Gjeldsbeviis mod de Indſigelſer, der fiden kunne 
gjores derimod er det raadeligt et alene at lade det uns 

derjErive af Vitterlighedsmænd, men og Paategne af en 
; 2, 
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offentlig Autoritet hvorved al Striid om bets Wgthed 
hæves. - Mindregarige og andre Perſoner, der ei ere 
iſtand til at in 1dgde Konirafter, kunne heller ikke forplige 
te fig ved Gjeldsbreve uden med deres Vargers eller Cus 
vatori Samtykke og Underſtrift. — De aftalte Renter 
bor betingeg i Gjeldibrevet, men maa et overſtige de af 
Loven faſtſatte, da Overtredelſen heraf har Capitalens 
Confifation til Følge.  Gjeldsbreve beſtemme almindes 
ligt et Getalingetiden umiddelbart, men faſtſatte, at 
Capitale: i, mod gt viſt Varſel, almindeligt enten pad 2 
Har eller 2 Aar, fan opſtaes af een af Parterne, (Man 
efterfee det Omftændelige desangadende i leg DS 
mularbeg, 1811, fra P. 247 ll 29995 

Obligo, ſtaae iGObligo er et Kjebmandsudtryk, 
der iſſer bruges af Banquierer, for at betegne, i hvilken 
Felledsforbindtlighed, de ſtaage til deres Correſponden⸗ 
ter, ci blot ved reelt Forſtud eller Credit, men og ved 
Vexelgiro ce. 

Oboe (italien Oboe) eſſer Hoboe (franſe Haut- 
bois) er eet af de meeſt bekſendte Bléeſeinſtrumenter, 

der beftaaer af et lige, af flere Stykker ſammenſat, ſad—⸗ 

vanligt af Burbomtræe forarbeidet og med Huller forſy— 
net Ror, der ender nedenrtil ten lille Fragt , og blæfeg 
igjennem et oventil paafat trangt Mundſtykke af Rør, 
Det har en klar Earp Tøne, og gaaer fra det dybe eller 

engang frøgne D (ogfaan Cc) til det tre Gange. ftrøgne d 
(hoieſt f). Derfor bruges Hoboen, ſom et gjennems 
trængende Diſcantinſtrument, fornemmeligt ved Feldt—⸗ 
muſik, faa af man af famme ſom Hovedinſtrumentet, 
hav faldt Feldtmuſikanternes hele Corps Hoboiſter. J 
den nyeſte Tid har Clarinetten gjort den ſtor Afbrak, 
hvortil det maaſkee bidrager, at Hoboetonens Godhed 

og Reenhed beroer meget paa Mundſtykkets Godhed, og 
der behoves en meget delikat Behandling af Inſtrumen⸗ 

tet, naar Tonen ei ſtal blive ſtrigende og vibende 20. Å 

Der gives derfor nu langt flete gode Clarinetſpillere end 
Hoboiſter og fun meget faa Concertfpillere paa Hoboe, 

——— faa Concertcompoſitioner for dette Inſtru⸗ 

"4 
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ment. Det ſidſte Fan vel og forklares deraf, at dens Tor 
nes Characteer er alt for faft og uforanderligt beſtemt, til 

at tillade en ſaadan Sangfoldigbed af Sarfer, ſom er ſed⸗ 
vanlig ved en Concert, hvorfor det flere. Sarfe igjennem 
fortſatte Soloſpil bliver noget eensformigt og kſedende. 
Imidlertid fortjener Höoboen, ei alene ſom Orcheſterin⸗ 
gin hent men og fom concerterendedYnfirnmente i enkel⸗ 
te Satſer en ftørre Opmertſomhed og Uddannelſe, end 
nu er ſedvanligt blande J Inſtrumentaliſterne; ;da den fame 
me eiendommelige Ton» hoerken fan erftattes ved Clari— 
netten eller ved noget andet Inſtrument, og udgjør en 
Hovedfarve i Inſtrumentalmuſikens Colorit. dan 
betjener fig med Rette af den i Serenader, Notturner 
og Satſer af idylliſt Characteer 20. Oboen hører til de 
nyere Inſtrumenter og blev forſt brugt ufuldfomment 
ved de franfEe Feldtregimenter, derpaa forbedrer af Ten— 

ner i Nuͤrnberg og forſynet med Klapper. Den ſaakald— 
"te Hoboe d'Amour, der fiod en Terz dybere end den 
ſaoadvanlige er et mere i Brug. Den nyefte Anviisning af 
— frille paa Hoboe er af Frohlich. v 

Obolus var en graſt Solvmynt, den flette Deel 
af en Drachma, og, efter vore Penge omtren As Specie. 
Forhen betiente man fig, iſtedet for dem, af (mads ſpidſe 
Scykker Jern eller Kobber (deraf Mavnet og0%og 
ofs).0c, Spyd) ved Tuſthandel-, af hvilke fer fyldte 

Haanden og ligeledes udgjorde en Drachma; Navnet 
gif derpaa over pag hiin lille Solvmynt. Grakerne 
puttede og de Dede en Obolus i Munden ſom Færges 
løn for Charon. J viffe Talemaader og Ordſprog bes 
tyder Obolus en meget ubetydelig Mynt, fom vi bruge - 
en Skjerv, en Hviid. 

Obotriter et vendiſk Botfeflag * Mectlenburg og 
Venden. 

é 

Obſequium (lat.) er 1) den ube tingede Lydig⸗ 
hed mod Foreſatte, hvortil Munke sg Nonner for— 

pligtedes ved deres Ordenlofte; 2) et Fangſel, hvori 
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de indſperredes formedelſt udviiſt Gjenſtridighed, for 
deraf at lære Lydigbede 

Obſervans (observantia) i Almindelighed ſaa⸗ 
meget ſom Sædvane, Skik, i ſerdeles Betydning, en 
i'et Se fFah ved Medlemmernes flue Samtykke, 
antagen Norm. 

Obſervanter, Observantes, Fratres de obser- 
vantia, fratres minores 8. Francisci, regularis 

, observaniiæ fee geiſtlige Ordener. , 

Occident falde vi den Himmelegn, hvor So— 
len gaaer ned, Veſten; de veſtlige Lande paa 38 
floden. 

Occidentalfø eller veſtromerſt Keiſerdom. Theo⸗ 
doſius den ſtore den ſidſte Eneherſker over hele det romer— 

fſke Rige, havde fort før ſia Død ved Teſtamente deelt 
hiin uhyre Landmaſſe ſaaledes mellem fine to Sønner, at 
Arcadius (18 Mar gammel) erholdt Orienten (Thracien, 
Lilleafien, Syrien, Wgypten og halve Illyrien), med 
Conftantinopel til Hovedſtad, men Honorius (117 Aar) 

erholdt Occidenten, der indbefattede Italien, Afrika, 
Gallien, Spanien, Brittanien og den anden Halvpart 
af Yilvrien, med Hovedſtaden Rom. Uagtet denne Des 

ling ſkulde, efter Theodofius's Villie, begge Riger liger 
fom forben udgjøre et Heelt. Da Theodoſius døde den 
TIte Jan 395 tiltraadde de af ham beſtemte Formynde— 
re Reajeringen for hang Sønner, Minfteren Rufinus. en 
Gallier for Arcadius, og Generaliſſimus Stilico, en Vans 
daler, for Honorius, Der opkom fnart Uenighed mellem 
diffe, og Rufinus maatte vige for Stilicos frørre Kraft, dog 
ftrandede fiden den fidftes Planer paa det conftantinopolis 
tanſke Hofs Renker. Stilico deelte vel paa Rufinus's 
Forlangende ſtrax Landene, Armeen og de umaadelige 
Koſtbarheder af den keiſerlige Efterladenſkab, men var ei 
tilfinds at aftrede Halvparten af Regentmagten til Mini-⸗ 
ſteren ſom Formynder for den unge Beherſker af Oriens 
ten, Feldtherren havde fat fig i Spidſen af den Arcadi⸗ 
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us tilhørende Armeeafdeling for at bringe ſamme til 
Conftantinopel og tillige ſikkre fig Overanførfelen over beg⸗ 
ge Rigers Krigsmagt. Han var alerede paa fin Marſch 
til Conftantinopel, kommen til Theffalonica, da Rufis 
nus fom frygtede den kjekke Helt og hans perſonlige Ans 
fomft over alt, fendte ham den Befaling imode, at han 
fulde gjøre Holdt, da.man vilde betragte ethvert Skridt, 
han perſonligt nærmede fig Orientens Hovedſtad før en 
Fiendtlighed. Stilico var for fiin til et tilfyneladende at 
adlyde, men ogſaa beſtemt nof til ar ſtaffe en Medbeiler 
af Veien, der turde foreffrive ham Love. Gainas, en 
gothiſt General, der af Stilico var udnævnt til Overs 
anfører for den øftromerffe Hær, erholde fine Ordrer, og 
Rufinus faldt paa Marsmarken uden for Conftantinopel, 
omgiven af den anfomne, derpaa forberedede Hær, ved 
en kjek Soldats Sværd for Keiſer Arcadiues Hine. 
Men Stilico havde forregnet fig meget, hvis ban troede 
nu at være fir Maal nærmere; han var fnarere endnu 
lengere fra det, daen Eunuch fra det bygjantinfe Hofs 
Indre traadde med fin Politik i Skrankerne imod ham. 
Den kloge Hofmand Eutropius, Arcadius's overſte Kam— 
merherre og forſte Yndling, og den ligefaa aandrige ſom 
yndige Keiferinde Eudoxia fandt for ftor Smag i det let 
vundne Herredom over en fvag Herſter og Gemal, til at 
de fulde have tilſtaget en Feldtherre nogen Indflydeſſe, 
der funde blive Yndlingen faa farlig. Arcadius felv vilde 
hellere overlade fig til: Hofmanden og den ſtionne ſmig— 
rende Gemalinde, end til Feldtherrens kraftige Alvor, 
og hans vife men tit ubegvemme Raad. og Veiledning. 
Man forftod at vinde Tropperne og deres Anfører Gai— 
nag, og, efterat man havde forføgt alt for at ſtyrte Sti⸗ 
lico i den offentlige Mening, lykkedes det at erholde et 
Senatsdekret imod ham fra Conſtantinopel, hvorved 
han erkleredes for Rigets Fiende og for at have forbrudt 
fine inden Orientens Srændfer liggende ſtore Beſiddel— 
fer; men fnigmorderfe Anſlag mod hans Liv lykkedes 
ei hans Modſtandere. Denne aabenbare Fiendſkab mod 
det veftlige Riges Beſtyrer gav det forſte Tegn til begge 
Rigers evige Adffillelfe, og den forſigtige Theodoſtus's 
viſe Henſigter ftrandede paa nogle faa Menneſters Lidens 
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ſtaber og hans unge Sønners —— hvilke ei havde 
Styrke nok til at holde hine i Tomme. Det var vel fnar 
rere ſandſynligt end umuligt, at den duelige Feldtherre 
Stilico med Sværdet i Haanden havde kunnet bane fig 
Bei til Axcadius's Pallads; dog greb han ei til dette 
Middel, og Eutropius fyvede i nogen Tid det oſtlige Ris 
ge — I der veſtlige Rige berede Stilico uden Med» 
beiler i Honorius's Mindreaarighed. Hans førfe Om— 
ſorg gif ud paa af undertvinge den oprerſte Statholder 
i Afrika, Gildo, hvilfet jan udførte ved dennes egen 
roder, den mauriſke Prinds Maſcezel, ſom havde to 
Børns Mord at hevne paa fin. tyranniffe Broder, der 
ogſaa maatte bøde med Livet, Efterat Stilico derpaa 
havde gjort er, Feldttog mod Gotherne i Grekenland, fore 
melede han fin Datier Maria med hendes Færter. den 
14 aarige Honorius (3993). Men aferede fo Aar efter 
hiin Formeling brød en Ulykke ud vover Italien, ſom 
Stilico blot funde opholde i bens raſte Gang, men ei for— 
magede af afvende. Alarich, Veſtgothernes tappre 
Konge, fom i Aaret 397 var af Stilico bleven hindrer i 
at undertvinge Græfenland, beſluttede at hevne ſig hero⸗ 
ver ved Indfald i Jtalien. J Aaret 400 naermede han 
fig Keiſerens Reſidens Mailand; Honorius flygtede rib 
den fafte Stad Aſta ved Tanarus (Afti), blev der beleiret 
og maatte finde fig i et ydmygende Forflag tilen haan⸗ 
lig Capitulation, da Stilico, fom i Haft havde ſamlet 
de adſpredte Tropper, ilede Keiſeren til Hjelp og reddede 
Italien. Alarichs Leier (ved Pollentia) og med ſam— 
me hans ſtore i Grekenland røvede Skatte bleve tillige— 
med Alarichs Gemalinde Seterherrens Bytte. Efterat 
ag overvundet Alarich et nyt Sfag ved Verona 
(403), hvori den veftgothiffe Konge næv var omkommen, 
tvang Stilico ham til at rømme Italien. Honorius 
drog med den hederkronede Stilico ved fin Side, i Tri⸗ 
umph ind i det gamle Rom (404), der jublende modtog 
Keiſeren, og forevigede Mindet om ſin Mærværelfe i 
denne Stad ved et Edikt, hvorved han for ſtedſe ophave⸗ 
de Fegterkampene ved de offentlige Lege. — Efter et Ops 
hold af nogle Maaneder forlod Honorius Rom for at op" 
flaae fin Reſidens 4 Ravenna, da den nylig overftandne 

8 
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Fare i det ufefæftede Mailand lærte * at katte title 
lene af en Feſtning. Han fik fuart Aarfag til at priſe 
fin Forſigtighed, da Robagaiſu⸗ ro Aar efter i Opidſen 
af 200,000 Krigere, af germanniſt oa gothiſt Herkomſt, — 

beiod over Alperne og trængte frem til Florents. Da 
ilede Stilico, ſom førf var ſyſſelſat med en Hærs Orga⸗ 
niſation, udenat kunne bindre de: Ødelæagelfer, ſom 
Barbarerne anrettede, til med en Hær pan neppe 40000 
Mand, det fal deferdige Riges ſdſte Kræfter, indſlutte— 
de Radågaif us's Hær veden uhyre Kjede af Forffandée 
ninger, forfynede det betrengte Florents med ,Levnerér 
midler, medens Barbarerne lidt efter lide udhungredes, 
og gjordeendeligtet almindeligt Angreb paa de udhungrede 
Fiender, ſom lede er fe ygteligt Nederlag. Radagaiſus blev 
fangen og henrettet, og de fangne Barbarer ſolgte ſom 
Slaver. — Saaledes var Italien endnune engang rede 
det; men Stød paa Stod traf ſnart igjen det i fin 
Grundvold ryſtede Rige. Levnipgen af Radagaiſus's 
Hær faldt ind i Gallien, og ſnart bleve Germanner (Vans 
daler og Alaner forenede med Svever) Herrer af de gallis 
fEe Provindſer va Rhinlandene, ſom dengang vare. blots 
tede for alle Tropper, da Stilico havde ſeet ſig nodt til 
at bruge dem mod Fienden i Italien. Paa famme-Tid 
gjorde den romerſke Armee Oprør i Britanien, den vilz 
de give fig felven Keifer, men førft den tredie, en fims. 
pl Soldat, Conftantin, der vel tildeels for Navnets 
Skyld var valgt til Regent, Goldt fig paa Thronen, ef 
terat hans to Forgjengere Marcus og Grattan inden faa 
Maaneder ved Dolkeſtik, vare fødte fra Thronen. Cons 
ſtantin landede i Boulogne, og det af Honorius forladte 
og Barbarerne priisgivne Gallien underfaftede fig ham 
gjerne. Gothen Sarus, der havde Ordre at bringe Cone 
ſtantins Hoved til Ravenna, maatte ſkatte fig lykkelig, 
efter fyv Dages Storm paa den galliſt⸗britanniſte Kei⸗ 
ſers Forſtandsninger ved Vienne, at kunne bringe fin 

1" mæften tilintetgjort Hær tilbage over Alperne, der nu 
dannede Grændfen imellem Honorius's og Conſtantins 

"ai 

Lande. Conſtantin indlemmede ført derpaa ogſaa 
Spanien i fit nye Rige (408); han fandt der en fvag, 

v 

ſuart overvunden Modſtand af Keiſer Theodoſius's i rige å 
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Beſiddelſer boende fire Fettre, og fandt derimod meget 
Tilhæng blandt Folket. Medens dette foregik mellem 
Alperne og Hercules's Støtter, udvikledes Begivenhe—⸗— 
der ved Hoffet i Ravenna, der bleve Begyndelſesledene 

tilſen nye Kjede af Uheld, Svagheder og Forhrydelſer, 
under hvilke Occidentens Throne forgik. Alarich, 
Gothernes Konge, havde erhvervet fig Stilicos Vens 
ſtab og fluttet et Freds- og Foreningsforbund med Honor 
rius, hvorved han blev udnævnt til Overanforer for den 
romerſte Krigsmagt i Illyriens Prefektur. Stilicos 
Henſigt, at forene det oſtlige Riges Halvdeel af Illyrien 
med det veſtlige Rige, ſom ved Toget mod Radagaiſus 
var hindret, kom nu igjen. for Dagen og ſtulde tillige 
ſandſonligviis rjene til at ſyſſeſſette den farlige Alarich 
fiern fra Jtalien ved Udſigt til Conſtantinopels Porte. 
Bel foretog denne fig og nogle Bevagelſer i Theſſalien 
og Epirus; men fra Wmona ſendte han Regning . til 
Ravenna, paa Udgifter, han havde havt for Honorius, 
og det Forſlag at fætte ham i Beſiddelſe af een eller ans 
den occidentalſt Provinds ſom Bliveſted for hans Folk, 
hvorfor han vilde ydmyge Uſurpateuren i Gallien. Efter 
de heftigſte Optrin i det romerſkte Senat drev Stilieso det 

Forſlag igjennem at tilfreds ftille Alaricd) med en Sum af 
4000 Pund Guld under Navn af Subſidier. Men 
Senatets hemmelige Harme: over denne Eftergivenhed, 
der dog maaſkee udflød fva Stilicos Kjendſkab til Go— 
therkongens Kraft, meddeeltes muligt ved Ophidſen, 
ogſaa Armeen. Honorius's Tillid til hans gamle Mie 
niſter undergravedes. Han begyndte førft at frygte ham, 
derpaa at hade ham, og, da man forebragte ham, at 
det var Stilicos hemmelige Henſigt at fætte fin Søn 
Eucherius paa Thronen, gav han fit Samtykke til en 
Mands Aenretrelfe, der længe havde været den enefte 
Stotte for det veftlige Riges vaflende Throne. Stilico 
henrettedes den 23de Aug. 408 og derpaa hans Søn og 
mange af hang Venner, Hororiug [od fig tillige fille 
ved fin anden Gemalinde Thermantia, Stilicog anden 
Datter, der ligefom hendes Soſter Kal have forladt ham 
fom Somfrue. — Den fvage Honorius befandt fig nu i 
nogle Yndlingers Vold, der blot ſtyredes af Fanatismus 
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og Egennytte, og ei forftode at bedømme hvilfen Tjenes 
tre de havde gjort den gothiſke Konge ved Stilicos Fald. 

e fremmede Leietropper, der vare blevne den gamle 
Feldtherre froe, føgte at hevne ham derved, at be 30000 
Mand ſtarke traadde under Alarichs Faner= Endnu 
havde man ei betalt denne de ovennævnte Subſidier, og, 

medens man i Ravenna fad i Raadvildhed hvad man 
ſtulde [vare pan Alarichs Foreſporgſel, var denne alerede 
trængt frem over Alperne og Po indtil Rimini, havde 
erobret Appeninernes Paſſer, givet fine Soldater de tris 

umphaljEe, melkehvide Tyre ved Bredderne af Clitum— 
nus til Priis, leirede ſig uden for Roms Mure og inde 

fluttede Staden ſaaledes, at den ſnart udſattes for en 
ffræffelig Hungersnod, der tvang Indbyggerne til de 
feygteligſte Forholdsregler. Da en Deputation fra Bom 
der ſendtes til Alarichs Leier, vovede at erflære ham, 
„at den hele Folkemaſſe vilde "ftyrte ud imod ham, hvis 
han afflog en hæderlig Cavitulation,“ fvarede han blot 
d faa Ord: ,,Jo tættere Graſſet ffaaer jo bedre kan man 
flaae det.” Da han endeligt havde beftemt den uhyre 

Løfepenge, og man ſpurgte ham: „naar du fordrer dette 
af og, o Konge! hvad lader du os da beholde,” fvarede 
han med de indholdsrige to Ord: „Eders Liv!” Dog 
eftergav han noget af fine Fordringer, forlod Roms Oms 
egn og tog Vinterquarteer i det herlige Tuſcien, efterat 
Rom havde udbetale ham 5000 Mund Guld, 30000 
Pund Sølv, 4000 Silkekledninger, 3000 Stykker 
fitst SÉarlagenflæde og 3000 Pund Peber. Snart 
formeredes hans Hær fil over 100,000 Mand, da hans 
Svoger Adolph (Aftaulf) med en Armee af Gother og 
Hunner havde flaact fig igjennem til ham fra Donau. 
Efter frugtesløfe Fredsunderhandlinger, der ei bevirkede 
ander end Minifterverel i Ravenna, hvor Honorius 
tro ſede paa fin Reſidensſtads Faſthed, ilede Alarich, efø 
ter forſt at have indtaget Oſtia og dens Havn, igjen 
imod Rom, udnavnte med Folkets og Senatets Samtyk— 
fe Præfekten Attalus til Keiſer (409), blev af denne er— 
fjendt for Overanfører over de occidentalffe Tropper og 
dreng med ham for Ravenna. Honorius var alerede i 
Begreb med at kaſte fig i Atmene paa fin Broderſon, den 
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unge Theodoſius i Conſtantinopel, da ban fane fin Thro⸗ 
ne redbet ved er Sammenſtod af heldige Omſtendigheder, 
ved fin Feldtherre Herculians Klogſtab og Hengivenhed, 
Livvagtens for Penge kjobte Troſkab og Attalus's falſte 
Forholdsésregler. Ja Alarich affarte endog Attalus igjen 
og ſendte hans Purpurkaabe til Ravenna. Til Belon— 
ning derfor overfaldt Honorius's Feldtherre Sarus ham, 
dræbte mange af hang Folk og erÉlærede ham ſom Rigets 
Fiende uværdig til ethvert Forbund med Keiſeren. Men 
den haardt fornærmede Fiende hevnede ſig frygteligt” 
Han vendte fig igjen imod Yom og indtog Staden, ved. 
Midnat den 24de Aug. 410, efterat den falariTe Port 
var aabnet ham inden fra ved Hjelp af forrædere Slas + 
ver. Verdens gamle Hovedftad blev plyndrer og tildeels 
brændt; og ved denne Leilighed blev ef alene Indbygger⸗ 
nes Rigdomme, men og en ſtor Deel af den graſte og ros 
merſte Kunſts Værter et Bytte for Barbarerne, der ode—⸗ 
lagde det, der i deres Pine ei havde nogen væfentlig Var—⸗ 
die, ROUEVED dog, pad. Alarichs udtryffelige Befaling, 
Kirkernes Skatte bleve urorte. Dette foreglk1163 
arv efterat Staden var bygget af Romulus. Alatich 
forlod Rom efter 6 Dage, piyndrede hele det fydlige 
Italien og var endelig i Begreb med at erobre Sicilien 
og Afrika, da han overraffedes af Døden (410) i Co— 

rentin i Nedre-Italien. Endnu to Aar maatte Italien 
"roligt taale Barbarernes Nærværelfe, indtil Aſtaulf, 
Alarxrichs Efterfolger forlod det, da han efter fuldbragt 
Formeling med Placidia, Honorius's Soſter, belaſſet 
med Bytte frå Rom og det ſydlige Italien, drog til Gal: 

lien og Spanien, (412), hvor han, blev Stifter af et 
veſtgothiſt Rige, Italien aandede nu igjen mere. frit, 
Rom fremſtod næften ligeſaa prægtig ſom forben af fin 
Aſke, og Riget havde maaſkee kunnet etholde nye Kraft, 
hvis dets Beherſter, der endnu levede 11 Var efter 
Aftaulfs Borgang, ei felv havde værer fan aldeles kraf— 
tesløs. Gallien fom vel igjen for en fort Tid under Nos 
norius 's Herredom ved den romerſke Feldtherre Conftans. 
tius's Tapperhed, hvilfen overvandt Uſurpateuren Con⸗— 
ſtantin og til Belonning erboldt Aſtaulfs Enke, Phei⸗ 
dias Haand, jablev endog Keiſerens Medregent. Men 
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det blev ligeſom Spanien ſonderrevet i fit Indre ved uop⸗ 
hørlig Kamp, De fordarveligſte Stridigheder rafede 
ved Hoffet i Ravenna, hvor Placidia, der andengang var 
bleven Enke ved Conſtantius's Død, tragtede efter Her⸗ 
redommet. Efter en vel paa Begivenheder rig, men 
aldeleg uhederlig Regſering af 28 Mar døde Honorius 

(24de Aug. 423). Placidia modtog Efterretningen 
ljerom i Conſtantinopel, hvorhen Dun var flygtet: med 
fine Born formedelſt de truende Uroligheder i Ravenna 
for at ſoge Beſtyttelſe hos Keiſer Theodoſtus 2den« Dens 
ne kunne muligen, hvis han havde beſiddet mere Xr⸗ 
jerrighed og mere Kraft, igjen forener def veſtlige Rige 

med det oſtlige. Geheimeſecreteren Johaunes (Primi- 
cerius Notariorum) havde, ved nogle Troppers Un— 
derſtottelſe, fat fig vaa Thronen, men maatte ſnart vige 
for Keiſer Theodoſtus's Tropper, Han blev fangen og hen⸗ 
rettet, hvorpaa Placidia fatte fin og Conſtantius's Søn, 
den. feraarige Valentinian den 3die paa Thronen. Placi⸗ 
dia blev Formynderſte og herſtede i25 Aar, i hvilken Tid 
Niger med ſterke Skridt nærmede fig. fin fuldkomne Ops 
løsning. . Fetdtherren Aëtius's Ranker bevirkede Afri⸗— 
kas Tab. an havde indbildt Statholderen Bonifacis 
usat Placidia efterftræbte hans Liv,- og Bonifacius 
troede at finde Redning ved Opſtand. Han indfaldte 
Vandalerne, ſom under deres Anfører Genſerich gif over 
fra Spanien til Afrika, hvor de feer Frem med den ſtrak⸗ 
keligſte Gruſomhed og erobrede den hele romerſke Pro— 
vinds, hvoraf de ſtabte et vandaliſt Rige. For ſildigt 
fortrød Bonifacius fin Uforſigtighed, begav fig til Rom, 
hvor han fØjendigen myrdedes. Britanien var ogſaa 
tabt for Riget; alerede Honorius havde draget de ros 
merſke Tropper fra dette Land, fom derpaa overſpomme— 
des af Picter og Skotter. Da Britterne forgjeves havs 

de bedet ÅErins om Hjelp indkaldte de Angler, Sachſer 
pg Iyder, ſom efterhaanden gjorde fig til. Britaniens 
Herrer. Et andet føleligt Tab var Aftrædelfen af det 
veftlige Illyricum til det oſtlige Rige, hvormed Placi— 
dia (437) Ejøbte fin Søn en Gemalinde, Cudoria, en 
Datter af Theodoſius den 2den og Athenais, og tillige 
erſtattede Hoffet i Byzanz Omkoſtningerne for Krigen 
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imod Uſurpatoren Johannes. Men alt dette forſvandt 
i Baggrunden, da Hunnerkongen Attila, Genſerichs 
Bundsforvandte fremtraadde, og, efterat han, lige 
udenfor Conſtantinopel havde afpreſſet Keifer Theodoſius 
en fvær'aarlig Tribut, fo lancte Valentinſans Soſter 
Honoria til ICgte, famt fordrede den ven”. & kommen⸗ 
de Arv. Hun var nemlig forviift til Hoffet i Confastir. 
nepel for hendes altfor fortrofige Omgang med hen—⸗ 
deg Kammerherre Eugenius, og tilbød nu Attila fig 
felv og fine Fordringer paa Italien. Paa der Af—⸗ 
flag, Attila fé, udbrød Krigen: han brød ind i Gals 
lien og anrettede ſtore Ødelæ gelfer, men beev flagen 
paa de catalauniffe Marker (Chalons fur Marne) 451 
af Romerne under AÉtius og deres Allierede Vets 
gotherne. lerede næfte Aar faae dog Arti'a fig iſtand 
til at gjøre et Tog til Italien, efterat man vaa nye havs 
de afflaaet hans forrige Fordringer; han forftv rede als 
deles Aquileia, Padua, Vicenza, Verona og Bergamo, 
plyndrede Mailand og Pavia øg rrænate frem til Rom, 
hvorhen Valentinian var flygtet fra Ravenna. Keiſeren 
befluttede nu ved et Geſandtſkab ac bede om red; den 
romerſte BifEop Leo den 1iſte ftod og i Spidſen af Ge— 
ſandtſtabet og bevirfede ved fin (form man paaſtod mira— 
culeufe) Veltalenhed at Hunnernes Kone afholdt fig 
fra Roms Erobring moden Pengeſum, der fvarede til 
Honorias Arv; hans heftige Lidenſkab for den fFjønne 
Ildico [od ham give Slip paa Honoria, der i Faengſel 
paa Livstid maatte gjøre Bod for det romantiffe Ind⸗ 

. fald at blive Hunnernes Dronning. Attilas Død (453) 
befriede Occidentens Keiſer fra een af fine fryateligfte 
Fiender, men Valentinian gjorde fig ſtedſe mere forage 
tet og forhadt ved fine voldfomme oa foragtelige Lidens 
ffaber. Forført af Eunuchen Heraclius's Bagtalelfe 
troede han i Aëtius's Stolthed af ſee Spiren til forræz | > 
derſte Henſigter, begyndte at frygte ham og blev hans 
Morder af famme Grund ſom Honorius var bleven Sti— 

licos. uͤnder en hidſig Ordftrid i Paladſet i Rom ſtodte 
Valentinian Aëtius Sværdet i Bryſtet, og Teldi herrens 

Fiender kſolede hu deres usle Mod i den Ulyffeliges Leger 
me, og Valentinian maatte høre af en ædel Homer: ,;de 
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har handler ſom et Menneffe, der afhugger fin hoire 
Haand med den venſtre,“ Men Hevnen traf ſnart den 
ukloge Tyran han havde krenket Senatoren Maximus's 
Gemalinde; den fornærmede Mand fandt let Rebſkaber 
for fin Hevn, og Valentinian den 3die, den fidfte romer⸗ 
ſte Keiſer af Theodoſius's Stamme myrdedes tilligemed 
fin Yndling Heraclius paa Marsmarken (den 16 Marts 
455) af tø af Aëtius's Tilhængere, der fandtes i Keiſe— 
rens £Livvagt. Den nysnævnte Senator og Patricier 

Patronius Maximus blev nu af Senatet og Folfet ude 
nævnt til Keiſer og begyndte fin Regjering med at gifte 
fin Søn Eudoxius med Keiſerens ældfte Datter, hvorpaa 
han tvang Enkekeiſerinden at ægte fig, efterat hans førs 
ſtel Gemalinde var ryddet af Veien. Eudoxig, ſom ins 
gen Underſtottelſe funde faae fra Conſtantinopel, inde 
kaldte den vandaliffe Konge Genferid) for at fane Hevn 
over Maximus: inden føle Tid var Genſerich med fine 
vandaliſke Horder i Oſtias Havn og den flygtende Maxi— 
mus blev ftenet paa Roms Gader og kaſtet i Tiberen; 
men Hovedſtaden felv, der endnu engang reddedes ved 
Leo den ſtores modige Veltalenhed fra Brand og Mord, 
Blev plyndret i 14 Dage og Netter. Alle Mindes mar⸗ 
fer fra Fortiden, og alle Koſtbarheder, der ide 45 Aar 
fiden Alarichs Tider igjen vare ſamlede i Rom, al offents 
lig og privat Rigdom bleve et Rov for Erobrerne, der 
desuden flæbte mange tufende ulykkelige Romere af begge 
Kjøn paa deres Skibe til Afrika, hvor, deres eneſte Troſt 
var den Deeltagelfe, der viftes dem af Deogratias, Bis 
ffop i Carthago. Medens dette gik for fig i Rom, blev 
Occidentens Keifer udnævnt i Gallien." Avitus, hvis 
Moder var den veſtgothiſte Konge Wallias Datter, en 
Mand af Talenter og Kundſkaber, fom under Valenti— 
nian havde været pratoriſt Præfect i Gallien og af Mars 
imus var udnævnt til Overanfører over Tropperne i God» 
lien, blev ved den veftgothiffe Konge Theodorichs Inde 
flydelfe, udraabt til veſtromerſt Keiſer i Arles (15de 
Aug. 455) og ftrar erkjendt af Hoffet i Conſtantinopel 
faavelfom af Senafet og Folket Rom, dog med hems 
melig Utilfredshed, Det forſte Aar af hans Regjering 
blev derfor og det fidfte; dog var denne korte Regjering 

i 
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faa uheldig at de ſpanſte Provindſer faa godt ſom albeles 
tabtes for Riget, da Theodorich tog dem i Beſibdelſe un— 
der Det Paaſkud, ſom Roms Bundsforvandte' at fordrive 
de derlindfaldne Svever. Avitus overgav fig nu og ſelv 
til ſandſelige Lidenſkaber, og giorde ſig ſaaledes ei alene 
forhadt, men og foragtet, Ricimer, een af de overſte 
Anførere for de til Italiens Forſvar beftemte fremmede 

Tropper og ſom, effer en Seier over Vandalernes Flaa⸗ 
de, vendte tilbage i Triumph og hilſedes af Folket ſom 
Befrier, forfyndte Avitus Enden paa hans Herredom 
(16de Oct, 456). Denne flygtede, da Senatet havde 
fældet Dodsdom over ham, mén omkom paa Flugten. 
Ju hævede den mægtige Ricimer Majorian, der forhen 
havde tjent fom Soldat under Aëtius, paa det veſtlige 
Riges Throne (Iſte April 457), hvilken han prydede ved 
ſine Dyder og ſin Forſtend. Hans gavnlige Forordnin⸗ 
ger, iſer med Henſyn til Afgifterne og deres Indkreven, 
Fornyelſen afde ſaakaldte Stadbefkyttere (Defensores 
civitatum) og hans Love for Søderne udmærke hans Res 
gjering, i diſſe Grene af Forvaltningen, medens han vår 
faa hefdig at flaneTheodorich og erholde nogle Fordele 
over Genferich, der paa nye angreb Italien. Jan have 
de maaſtee aldeles tilintetgjort Vandalernes Rige, hvis 
ei. hans Flaade, uden hans Forſeelſe, var gaaet til 
Grunde. Denne fortræffelige Regent blev ſnart et Of⸗ 

fer for den almindelige Fordervelſe og Characteerlsshed; 
man fratog ham pludſeligt Purpuret; og han døde den 
z te Dag efter (7de Aug, 461) ei uden Mistanke om 
Gift. Ricimer hævede nu Libius Severus paa Thronen 
DØ beherſkede i hans Navn der romerſte Rige til Seve— 
rus's Død 465. Under dennes Regiering herſkede Mars 
cellinug i Dalmatien under Titel af Patricier, og gis 
dius gjorde fig til Herre over de romerſte Beſiddelſer i 
Gallien. Derpaa fod Ricimer, der dog et felv vovede 
at antage Keiſertitelen, Thronen i to Mar ubeſat; men 
æng ftet af Vandalerne, ſaae han fig nodt fil at ſoge 
SHielp ved Conſtantinopels Hof, der ogſaa ſluttede et 
Forbund med Rom, uder den Betingelfe, at det fEulde 
overlades Keiſer Leo at give Occidenten en Beherſker. 
Saaledes blev den græffe Patricier Anthemius Keifer i 
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Rom, hvor han holdt fit Indtog med ſtor Pragt (12te 
Apr. 467). Han gav Ricimer fin Datter til Gemalin— 
de, hvorved deres Intereſſe ſyntes at maatte forenes. 
Men Krigen mod Vandalerne førtes fun med meget afs 
vexlende Lykke og koſtede uhyre Summer; ſpart udvikles 
des nu og Misforſtaaelſe mellem Anthemius og Ricimer, 
hvilfen fidfte havde forladt Rom og begivet fig til Mai— 
land. Ved Mægling af Pavias Biſkop Epiphanius 
Blev vel et Forlig bragt iftand, men ei længe" efter drog 
Ricimer med en ftor Hær, der var forfærfet ved Bur. ” 
under og øfterlandfe Svever, mod Rom, udnævnte. 
Senatoren Olybrius, Valentinians Svigerſon til Kei 
fer (23de Marts 472) og erobrede Rom, ſom Anthe— 
mius og det ham hengivne Folk forfvarede i tre Maane— 
der. Anthemius blev paa det gruſomſte myrdet efter fin 
Svigerføns Befaling (riIte Juli 472), Staden plyn⸗ 
dredes, mange Borgere myrdedes og Olybrius indfattes 

stil Keifer. Men alerede een Maaned efter døde Ricis 
… mer (20de Auguft) og nogle Maaneder efter (23 Oct.) 

den nye Keiſer Olybrius. Rom faae fig nu givet til 
Priis for Barbarerne, i hvis Spidfe den burgundiſte 
Fyrſte Gundobald, en nær Geflægtet af Ricimer, ſtod. 
Gjundsbald udnævnte een af fine Soldater, Glycerius, 
til Keiſer Rom (473), men underftøttede ham faa lis 
det, at han fnart blev fortrængt af Julius Y7epos, en 

Slegtning af Marcellinus ogBeherſter af Dalmatien, der 
udnævntes af Hoffet i Conftantinopel (474). Glycerius 
blev affat og; erholdt Biſpedommet Salona. "Kort ef« 
ter fin Thronbeſtigelſe fluttede Nepos en Fred med Veſt⸗ 
gotherne, hvori han aftraadde dem Auvergne, men 
faae fig nodt til at fingte fra Ravenna til Dalmatien fors 
medelft et Oprør af keietropperne under Anførfel af Pas 
tvicieren Oreſtep; fem Aar levede han her i Landflygtig 
hed, da han endeligt myrdedes i Salona af Glycerius, 
fom derfor. blev Erfebiffop i Mailand. Oreſts Søn, 

" Romulus Momyllus Auguſtulus blev nu udraabt til 

Oceidentens Keifer (476). De forenede barbariſte Trop⸗ 
per, Heruler, Rugier og andre, der ftode under Odcas- 
cers Anførfel, gjorde nu Oprør, da SSR afflog-dem 

* — 
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deres Fordring, at en Trediedeel af Italiens Lande ſetul⸗ 
de deles imellem dem. Pavia, hvor Oreſt vilde forfvas 
ve fig, erobredes ved Storm, Oreſt blev henrettet, Aus. 
guſtulus maatte nedlægge Regjeringen og Odoacer blev 
af fin Hær udraabt til Konge. Senatorerne i Rom 
ſendte et Geſandtſtab til Keiſer Zeno med den Foreſti⸗ 
ling, „at de ei anfaae det for nødvendigt og at der hele 
lev iffe var deres Onſte, at Italien for: Fremtiden ves 
gjeredes af egne Keifere, at de derfor i Folkets Navn 
ſamtykkede i, at Sædet for det fælleds Rige flyttedes fra 
Rom til Conftantinopel, at de frafagde fig den Ret at 
vælge en egen Herre, men at Staten ønffede at betroe fig 
til Odoacers Dyder og bad. ydmygt, at Keiſeren vilde 
meddele ham Titel af Patricier og Forvaltningen over 
Dioceſet Rom.“ Saa dybt var Rom ſſunket, at dets 
Senat ſelv tilintetgjorde et Riges Tilvarelſe, hvis for— 
rige Storhed fra dette Hieblik fun fandt Sted i Erin— 
dringen. Keiſer Zeno gav vel Senatet at forftane, at 
den i Dalmatien dengang endnu levende Julius epos 
var Roms retmasſige Beherſker, dog fandt han fig ſnart 
i den ham tilbudte Qærdigbed ſom Eneherſter og lod fig 
overræekke de keiſerlige romerſte Hæderstegn (Inſignier). 
Den afſatte Keiſer bliv af Odoacer forviift til Luculs 
Lyſtſted i Campanien med en. aarlig Livrente af 6000 
Guldſtykker. Saaledes vare da Barbarerne, der lide efø 
ter lidt hævede fig, efterfom den gamle Romeraand fovs 

ſvandt, fra Roms Leietropper blevne ders Bundsfor⸗ 

vandte og endeligt ders Herrer. Efterat Odoacer i 14 
Aar havde ”beherffer Italien, «trængte den oſtgothiſke 
Konge Theodorich ind i Lander, ſlog Odoacer flere 
Gange og beleirede ham i Ravenna, hvor han maatte 
overgive fig i Slutningen af Febr 493. Odoacer blev 

ombragt og Theodorich oprettede et oſtgothiſt Rige i Ita⸗ 

lien. J Hiftorien om dette fordum faa mægtige Riges 
"Forfald finder man og Aarſagerne dertil. Tiltagende 

Sadesloshed bevirkede Tabet af al moral Kraftog Være 
dighed, og man kan vel paaftaae, at Riget fra Theodos É 
ſius's Død til dets fuldkomme Undergang befandt fig ten 
ftedfevarende Dodskamp. Det fra Diocletians Tid 
(284), antagne.Delingsfyftem, ſom Theodofius fuldførte, 
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blev den nærmefte Grund til dets yolitife Afmagt på ens 
delige Tilintetgjorelſe, ſom ved hiin moralſte Svaghed, 
der ei engang ved Chriſtendommens Indforelſe kunde 
heves, ei mere ftod til at afværge, ifær da de indtrengen⸗ 
de fremmede Nationers tiltagende Civilifation gav dem 
en afgjørende Overvegt. — En nye Tingene Orden 
indtraadde nu; det af Oſtgotherne indførte Lehnsſyſtem 

forandrede alle Forhold i Staten og frembragte gandſte 
nye Phoenomener; hiin Tidé nyoprundne Mand evede og 
fin: uimodftaaclige Kraft i det romerſte Folkeſprogs Un— 
dergang, hvilket lide efter lidt forvandlede fia i der itafts 

enſke og udgjorde en vigtig Beſtanddeel af det ſpanſke, 
franffe og engelffe Sprog, fom efterhaanden uddannede 
fig. — Et fortrinligt Verk over denne Periode er 
Gibbons —— of the decline and fall of the 
roman Empire, fom tillige indbefatter hele det øftror 
merffe Riges Hiſtorie til Conſtantinopels Erobring 445 3. 
(Sammenlign Artiklerne: det bhzantinſte Rige, det ro⸗ 
merſke Rige, Alarich, Attila, Stilico ꝛc). 

Ocean, er et ubeftemt Udtryk, der almindeligt 
bruges om de ſtore Have f. Er. det oftindiffe Ocean, det 
atlantiffe Ocean; derimod fan det ei bruges om mindre, 
af, Lande nærmere omgivne Have ſom om Aſterſoen, 
Mordføen 20. 

Oceanider kaldtes Oceanus's og Thetis's Døttre, 
3000 i Tallet. Man forſtod derved, ſom kan ſees af de 
orphiffe Hymner, ei alene Oceanus's Dottre, men bang 
hele qvindelige Affom 2? alle Gudinder for underjordis 
fre Bronde og Vandaarer, der ere udløbne fra Ver— 
densſtrommen Oceanus; fun undtager man herfra Ne— 
reiderne ſom Nympher i det indre Middelhav, omend— 
ſtjondt de ogſaa nedſtamme fra Oceaniden Doris, og 

derfor af Antipater fra Sidon ſelv kaldes Oceanus s Dot⸗ 
tre. 

Oceanus, den ældfte af Titanerne, hvis Fedſel 
ſtager i Forbindelfe med Havets — (Pontus). 
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Han omſtrommede Jordſkiven, og bag ved ham nedſenkte 
Himmelbuen ſig fra alle Sider mod Jorden. Derfor kun⸗ 
de Oceanus hede en Son af Gea og Uranus. Han avlede 
med Thetis Floderne og de 3000 Oceaniders hellige Dot⸗ 
treſſegt. Allevegne forefommer han ſom en fredelig 
Gud; han blev heller iffe med Titanerne nedſtodt til 
Tartarus. 

Ocellus Lucanus, en pythagorceiſt Philoſoph, 
nød, fon man troer Underviisning af Pythagoras ſelv. 
Man fætter hans Tidsalder til Aar 495 før Chrifti Fods 
ſel. Foruden nogle tabte. SÉrifter tillægger man ham et 
Vark om Tingenes Natur, hvilket vi dog ei længer have 
i dets oprindelige Form, og ſom, hvis det ogſaa virker 
ligt er ægte, ſynes af være interpoleret paa adſtillige 
Steder. ere 

Ochlokratie ev den Udartelſe af Demokratiet, 
hvori ci de ſamtlige Borgere, men den uforftandige Po— 
bel fører Herredommet. ERE 

Ochotſk, en temmelig ſtor, men flet bygget Byei 
Det aſiatiſke Rusland, ligger ved Ockotaſlodens Udløb i 
det ochotſte Hav. Den er Hovedftaden i en Kreds af 
famme Navn ſamt Goͤuverneurens og Negjeringskollegier⸗ 
nes Sæde, Byen har en temmelig god Havn og er Sta⸗ 
pelftad for al Hanvel mellem - Irkuzk og Kamtſchatka. 
Tonguferne og. Koræferne aflevere her deres Tribut i 
find, fom almindeligt føres, til Shina. Der drives 
desuden Handel paa de kuriliſke og aleutiſke Øerpaa Una⸗— 
laſchka og den amerifanffe Kyſt; men Varetransporten 
er meget befværlig. De Barer, der udføres, ere fordert 
mefte Sind af Bævere, Soeoddere, Ræve, Bjørne, 
Hermeliner, Zobler ꝛꝛc, der indføres Brændeviin, Korn, 
Fedevarer, Tobak, Klæde 26. Climatet er folde og 
ftrengt og Omegnen bjergig og ufrugtbar; hvorfor ogſaa 
Sagt, Fifferie og Handel ere Indbyggernes enefte Næs 
ringsveie. Den ſtore Havbugt mellem Kamtſchatka, 
Siberien og Tonguſernes Land kaldes det ochotſte Hav 

1J 
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Den gaaer omtrent 1580 Mile ind mellem diſſe Lande og 
ender fig i den pentſchinſte Havbugt. 

O'Connor (Arthur) nedſtammede fra en Familie, 
Det udleder fin Oprindelſe fra Irlands gamle Fyrſter. 
Han traadde- i Forbindelſer, hvis Plan var Irlands 
Befrielſe fra det. engelffe Herredom, og føgte uklogt at 
gjøre fir Fædreneland ril en franſt Provtnds. Dette for 
—— dog den brittiſte Regſerings Aarvaaggenhed, og 
bragte jam tillig/med hans øvrige Medforbundne i Fors 
varing fil Grevſtabet Kent. Een af de, fidfte blev overs 
beviiſt og henrettet, men O'Connor felv undgik for Dies 
blikket Straffen for Landsforræderie af Mangel paa Des 
viis, Da han imidlertid ogſaa fenere blev anflaget for 
fin Deeltagelfe i der irlandſte Revolution, tilſtod ban 
meget. udførligt fin Brøde for derved at redde fit Live 
Herpaa begav han fig i en frivillig Exil til Frankerig, 

bå hvor han ægtede Condorceré arter, men levede forreſten 
ubekjendt. Hans fenere SÉjebne veed man intet om, 

" Han har ffrevet: Letter to the earl of Carlisle, in 
"reply to the earl of Fitz Williams two létters on, 
the state of Ireland.8. 1795, -— Letters to earl” 
Camden. 8. 1798. — The present state of Great- 
Britain 87 1804. . 

Æ Octant kaldes et aſtronomiſt Inſtrument, der bes 
ſtager afQOrtendedefen af enCirkelbue og bruges til at iagt⸗ 

” tage Stjernerne Stilling paa Himlen Man betjener 
fig dog nuomftunder meeft af Sertanter til dette Brug. 

Octave kaldes det Hovedinterval af otte diatoniſke 
Trin eller Toner, hvilket med den ottende over eller under 
den liggende Tone defidder den bøiefte Grad af Harmos 
niged: ſom, naar den gribes tilligemed denne, flyder 

ſaaledes ſammen med den neden til eller oventil liggende 
Octav, at Hret kun marker een Lyd, og aldeles ikke er" 
iſtand til at ſtjelne den ene fra den ander. Netop derfor 
maa og denne Octav i-vort Toneſyſtem beſidde en fulde >” 
kommen Reenhed, medené alle andre Intervaller kunne 
fvæve noget over eller under ſig. Den øvre Octav 9: 

u 
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den oventil liggende ottende Tone af hvilkenſomhelſt 
Grundtone, erholder man, naar Strengen,- der angiver 
denne Grundtone, gjøreg Halvparten fortere, men den 
nedre Octave, naar den ſamme Streng gjores engang 
faa lang. Den Streng, ſom angiver en andens øvre 
Octav, gjør co: Svingninger , medens Grundtonens 
Streng fun gjør een. Den har faaet fit Navn deraf, af 
den i det diatoniſke Syſtem (det er i det Syſtem, hvori 
fo hele Toner; derpaa en halv Tone, faa tre hele Toner 
øg igſen en halv Tone følge paa hverandre) er den otten⸗ 
de Streng fra Grundtonen. Altſaa kommer paa den 
ottende diatoniſte Streng Tonen af den førfte eller nes 
derſte endnu engang faa høit igjen. Ligedan gjentager 
Den niende Streng den anden Tone eller Secunden, den | 
tiende Streng den tredie Tone eller Tertfen og faa vides … 
re. Efter vort moderned: diatoniffe Tonſyſtems Ands 
retning er Octaven derfor Grændfen, indenfor hvilfen 
alle væfentligt fra hverandre forÆjellige Toner ligger; 
thi alle Toner udenfor en Octavs Grændfer ere intet andet 
end Gjenragelfer af de alerede Octavernes Rum inde 

holdte Toner, ien forøger eller formindſtet Storrelſe. 
Altſaa har vort diatoniffe Syftem ei mere end fyv for 
fEjellige Toner eller Intervaller, men diffefunne ved den 
hele Omfang af hørelige Toner komme igjen to" eller fer 
vre Gjange. War denne Tonernes Omfang blot afhængig — 
af Menneſkeſtemmen, faa vilde ſammes Grandſe let lade 
fig beſtemme, da Menneſkeſtemmerne, i Henſeende til 
Hoide eller Dybde ei ere meget forfEjellige fra hverandre. 
midlertid overſtride Violin-, men iſer Claveerinfru: 
menterne denne Omfang dagligt, faa, at denne paa Clas 
vere, i de fidfte tyve Aar, er forøget med een heel Octav. 
Da nu, fom fagt, alle væfentligt fra hverandre fore 
fEjellige Toner indeholdes i Octaven, faa kaldte alerede 

Groekerne en fagdan Octave Diapaſono: et Interval, ; 
der gaaer igjennem alle Toner i fig. Ordet Octav har 
aftfan en dobbelt Betydning.  Førft betyder det Syfter 
mets hele Rum, forſaavidt alle Toner indeholdes i fame 
me, i hvilket Tilfælde det altfaa ev en Collectivbenævnelfe 
for alfe i famme værende Toner, Men dernæft betyder ” 
Ordet ogſaa i mere indſtrenket Forſtand, det enefte In⸗ 
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terval Gvis Beſkaffenhed ovenfor er beſtreven, eller al— 
tid den ottende Tone fra den, man har antaget til 
Grundvold med Udelukkelſe af alle andre derimellem fig» 
gende Toner, og i denne Betydning er ei alene en Tones 
ottende diatoniffe Streng ſammes egentlige Octav, men 
og den 15de eller denne Octavs Octav, iligemaade als 
le paafølgende $, 16 og 32 Gange hoiere Toner, og det 
af den Grund, at de alle paa famne fuldkomne Maade 
havmonere med Grundtonen. Octaven har, ſom In⸗ 
terval betragtet, hvilket alerede ovenfor er ſagt, den 
fuldkomneſte Harmonie af alle Intervaller, men derfor 
har den og den mindſte harmoniffe Pirren. Derfor ſige 
Componiſterne, Octaven [yder tomt, og forbyde, hvor 
der fun er een Hovedftemme, at færte den anderledes, 
end i Gegyndelfen ellev ved en Slutning. Derimod 
gior og en ſaadan Rekke paa hverandre: følgende Octas 
ver, wed paſſende Leilighed, meget god Virkning. 
Hvorfor ældre Mufici have forbudet Octaver i en fiirſtem⸗— 
mig Sats lader fig tilftræffejigt forklare deraf, at der ins 
gen Forffjel mere ev imellem de to Stemmer, naar de 
begge ftride frem i Octaver, og, at den fiirſtemmede 
Sats, derved fun vilde blive treſtemmet. Men der gis 
ves og ſaakaldte fEjulte Octaver, hvorved man forftaaer 
ſaadanne, der fun da komme til Syne, naar Interval—⸗ 
rummet ved et Intervals Fremſkriden, der gager i jevn 
Bevegelſe i en Octav eller Qvint, udfyldes med, Noder. 
Af diffe anſees, i den toftemmede Sats eller i de toyderſte 
Stemmer af den trer og fiirſtemmede Sats, de for feil⸗ 
frie, hvorved Overſtemmen ſtiger eller falder en Quart 
eller Quint. Brugen af de gvrigeer fun tilladt i Mel, 
lemſtemmer eller i en vderfte og en Mellemſtemme. — 
Octav aldes og det aabne Floiteverk ved et Orgel, ſom 
fun ftaaer cen eller to Octaver høiere end Principalen og 
hvorved intet ſerſtildt Inſtruments Tone efterlignes. — 
Octav kaldes ogfaa i den vromerffe Kirke de religiøfe 
Skikke, fom i otte Dage holdes i Anledning af en Hoved» 
feft i i ſamme. Saaledes kaldes de i otte Dage varende 
religioſe Skikke, i Anledning af Chriſti Opſtandelſe, 
Paaſkeoctaven. 
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Octavia var en Datter af Cajus Octavius og At⸗ 
tila og Soſter til Keiſer Auguſtus. Hun roſes af alle ros 
merſte Skribentere ligefaa meget for. hendes Skjenhed 
fom for hendes Characteer og ſpillede en et ubetydelig 
Rolle i fin Tids Hiſtorie. Hun var førft gift med M. 
Marcellus ag ægtede efter hang Død Triumviren M. 
Antonius, for ved denne Forbindelſe at befæte Venſta—⸗ 
bet mellem ham og Octavian. Men Antonius var ei 
iſtand til at paaſtionne Octavias Egenſtaber. Han 
foretrak Cleopatras til Skue ſtillede Yndigheder for Ocs 
tavias fædelige Skſonhed. Efter fit Giftermaal fulgte 
hun Antonius til Athenen, hvor hun tilbragte Vinteren 
med ham, uden at tage Deel i de udfvævende og overdaa⸗ 
dige Forlyftelfer, hvortil han overgav fige Uden hendes > 
Mægling var alerede dengang Borgerkrigen - udbrudt 
mellem Octavian og Antonius; hun formildede ført fin 
Gemal ved de Éraftigfte Bønner, da han var hoiſt for— 
førnet over hendes Broders Mistillid; derpaa begav 
hun fig, uagtet fit Svangerſkab og Reiſens Beſvarlig— 

heder, med hans Samtykke, fra Græfenland til Rom, 
og bevægede fin Broder til en Sammenkomſt med Anto⸗ 
nius og til Forlig. Da Antonius derpaa vilde draget 
Krigen mod Partherne, [edfagede hun ham til Corcyra 
og vendte derpaa efter hans Befaling tilbage for at blive 
hos fin Broder. Nye Misforſtaaelſer opkom ſnart imel⸗— 
lem Octavius og Antonius. For at faae et tilſyneladen⸗ 
de Paaſkud til Strid, befalede Octavian fin Soſter at 
begive fig til fin Gemal, i det ſikkreHaab at han vilde vife 
hende tilbage. Dette fEeete virkeligt: Antonius forly— 
ſtede fig med Cleopatra i Leusopolis, da Octavias Bre—⸗ 
ve fra Athenen meldede ham, at hun ſnart vilde være” 
hos ham med Foræringer og Tropper. Dette Geføg 
var Cleopatra faa uvelfomment, at hun et holdt op 
før Antonius ſendte fin Gemalinde Befaling at vende 
tilbage. Men felv nu traadde hun ſom Maglerfke imel— 
[em de to Rivaler. Octavian befalede hende at forlade 
en Gemals Huus, der havde begegnet hende faa fotags 
teligt; men hun? erflærede ham i dyb Folelſe af fine 
Pligter ſom Kone og Romerinde, at hun bad ham, 
ei at tage fig af hende mod en fortørnet Gemal, og ei 

— 
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at give Rigets og to hende faa Ejere Perſoners Velfærd 
til Priis for Krigens Farer for en |Q vindes Skyld. 
Octavius opfyldre hendes Onſte; Gun blev i Antoni⸗ 
us's Huus og. fuffelfatte ſig ligefaa omhyggeligt og 
ømt med de Børns Opdragelſe, Antonius havde av— 
let med Fulvia, fom fine egne Borns. Men en fag 
æbel Opforſel tjente kun til endnu mere at vakke Ro— 
mernes Harme mod Antonius, Enhyver forbittredes 
med Ret at ſee en ſaadan QOvinde kilſideſettes for 
en Cleopatra. Endeligt traf det meeſt folelige Stod 
Octavia; hendes Gemal forſtodte hende. og befalede 
hende at forlade fir. Huus. Hun ad!sd uden at bes 
klage fig, og tog alle fine Børn, med Undtagelfe af 
den ældfte Søn Antyllus, ſom var hos Faderen, med 
fig til fig Huus. Snart blev hun Vidne til den uds 
brudte Borgerkrig, Hun døde i Roms Aar 742; 
Auguſt felv holde hende en. Liigtale, men afflog de Wres— 
beviisninger, Senatet havde tiltænkt bende. 

Octavian ſee Auguſtus. 

Octroy kaldes en af Regjeringen tilſtaget Forrete 
tighed, og bruges ifær om Handelsprivelegier, der med⸗ 
deles en vig Perſon eller et viſt Selſtab. Derfor fals 
der man og faadanne Handelscompagnier priviligerede, - 

der ved et Privilegium af Regjeringen have erholdt ude⸗ 
lukkende Ret til at drive en vis Handel f. Cr. det oftindis 
ſte Compagnie i England og mange flere. 

Oczakow, en Faſtning, der er bleven berømt i Kri⸗ 
gene mellem Rufferne og Tyrkerne, ligaer paa hoire Side 

| af Limans Udløb i det forte Hav. Ruſſerne toge den med 
Storm 1737, men forlode den igjen frivilligt 1738, ef— 
terat have aldeles ſloifet Feſtningsverkerne, hvorpaa Tyrs 
ferne paa nye befæftede den 1743 og havde den i Beſiddelſe 
tilden 17de Dec, 1788. Oczakow blev ogfaa denne Gang 
efter en [langvarig Beleiring taget af Ruſſerne medStorm, 
og afſtaget til den tilligemed den omliggende Provindse 
i Freden 1791, Provindſen, hvori Oczakow ligger hes 
der Cherſon. Staden har lidt meget ved de mange Des 
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leiringer. Egnen deromkring er for det meſte Steppe 
uden Træer, der benyttes af Tatarerne til Qvægavl. 

Øde: Med dette græffe Navn, der betyder Sang, 
betegne viet Slags korte Digte, der ere reenlyriſte, da 
Diaterené viebliklige Følelfer deri. udtrykker ſig. Slis 
ge Digte mage være førte, da Udtrykket af en levende 
Folelſe ifølge fin Natur, ei fan være af lang Varighed. 
Odens Characteer ev afhængig af den deri herſtende Følele 
ſes Natur. Smerte eller Glæde, Kummer eller Fryd, 
Kierlighed eller Had, Længfel eller Afſtye, Forundring 
eller Foragt, kort enhver Sjelstilſtand, hvori Folelſen 
herffer, kan udtrykkes i Oden. Den fan være ophoiet 

og pathetiſk, munter eller alvorlig, lyſtig og ſpogende 20- 
Jen ved Føfeifen vakt Tilſtand forekomme Tankerne os 
ten anden Skikkelſe og en anden Følge end de viſe fig for 
den vene og folde Forſtand. De have ei hiin logiſte Nod⸗ 
vendighed, ifølge hvilken een følger ſtrengt paa den ans 
den, men en der paſſer til Indbildningskraftens og Før; | 
lelſens Love, og ſom derfor tit ei fan fjendes af den… 
Phantaſielsſe. Ligeſom Oden, ifølge fir Indhold er ly⸗ 
riſt, ſaa er den det og i ſin Form. De mangfoldige 
lyriſte Stavelſemaal, der for det meſte gjentages i lige 
Stropher, da de ere beſtemte til Sang, paffe i Almin— 

delighed for den, Dertil hører hos Grakerne og Ros . 

merne det alæife, ſapphiſke, anakreontiſke, pindarſke 
Verſemaal ꝛc., hos de nyere ſydlige Nationer Canzone⸗ 
formen, hos Englænderne den lyriſte Strophe i manges 
haande Sammenfætning, hos de Tydſte alle, diffe fors 
fEjellige Former, ſtjondt et alle ere forføgte med lige Held. 
Oden er beflægtet med Hymnen og Sangen, og ftaaer 
paa en vig Maade midt imellem begge» 

Odenſe en gammel, betydelig Bye i Fyen, ligger 
ei langt fra Havbugten Stigeftrand, fra hvilken der er 
gravet en Canal tet til Odenſe. Staden har en latinſk 
Skole, 6800 Indbyggere, et Tugt og Manufactur⸗ 
huus, et gammelt Slot, et Stiftsbibliothek ꝛc. Bis 
ffoppen og Stiftsamtmanden boe her. Indbyggernes 
Naringsveie ere Manufacturarbeider, Haandvarker og 
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Handel. Nogle udfede Buens Navn fra Odin, maa— 
ſtee den ſenere, ſaakaldte fadfiffe Odin. Knud den hel—⸗ 
lige, der blev dræbt i St. Albani Kirke i Odenſe 1086, 
ligger begraven i een af Byens Kirker, ligeledes ere 
Kong Hans og Chriſtian 2den begravne her. Wi 

Oder, en ftor, fiſterig og feilbar Flod i Tydſkland, 
udfpringer ved Landsbyen Kozlant Mahren, ei langt 
fra den lille Stad Liebau, i en Skov ved Klipper, gjens 
nemlober næften hele Schlefien, Brandenburg og Pom— 
mern, danner den dammiſte Søe ved Stettin i Forpoms 
mern, gaaer igjennem det ftore og lille frife Hav, og 
falder igjennem tre Mundinger, der kaldes Peene, 
Swine og Diwenow, ud i Øfterføen. Forſt ved Bres—⸗ 
[au bliver Oderen feilbar for ſtore Skibe; dog har den 
ogſaa ſiden adſtillige Grunde, 

Odeſſa, en ruſſiſt Stad ved Liman Atſchi mellem 
Mundingerne af Dnepr og Duiſter, ligger i Statholder⸗ 
fEabet Cherſon. Her er en meget god, ved et Citadel 
beſtyttet Havn, fom Catharina 2den [od anfægge og bes 
ſtemte for Endeel af Krigsflaaden. Her er og en Onår 
rentaine-Anſtalt og Toldſted. Staden er ved dens for 
Handelen fordeelagtige Beliggenhed og de famme tmed- . 
deelte Privilegier tiltaget betydeligt, faa af man alerede 
1799 talte 506 Steenhuſe, foruden mange Leerhytter 
og Kjøbmandéboder og 4847 Indbyggere, hvoriblandt 
vare 400 Fremmede under en egen Øvrighed og 300 
Søder, I Aaret 1804 talfe man alerede 2000 Steens 
huſe og 15000 Indbyggere; nu har Staden 25000 
Indbyggere, og dens Handel og DejetEning er endnu. t 
Tiltagen. 

Odeum kaldtes hos Grakerne og ſiden ogſaa hos 
Romerne en til. poetife og muſikalſte Vaddekampe bes 
ſtemt offentlig Bygning. Det forſte Odeum blev opfort 
i Athenen af Perikles; ſenere bleve endnu to andre 
Odeer byggede af Pauſanias og Herodes Attieus. De 
efterlignedes i adſtillige græffe Stæder. Nom erholdt 
førft Odeer under Keiferne Vi finde to flige omtalte, af 
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hvilke Domitian (od ovføre det ene og Trajan det andet. 
Men ogſaa udenfor Hovedſtaden opforte Romerne Odeer 
f. Er. i Catania paa Sicilien, hvoraf endnu findes Levs 
ninger, der dog ei give os ſynderligt Lys angaaende dige 
fe Syguingers Indretning. J det bele fynes Formen af et Odeum og et Theater at have værer eens, kun at Øde 
erne vare mindre. i ul 

Odin eller. Othin (fee den nordiſke Mythologie). 
Der ſtal af dette Navn have været flove, hvorom Efter—⸗ 
ningerne ere meyer fabelagtige og uſikkre, da det er vans 
ſkeligt af vide, hvad der ſtal tilfErives Enhver, Mys thologie og Hiſtorie blandes ſaaledes, at den famme 
Perſon betragtes baade ſom Gud og Menneſke. Suhm 
ankager, at der har været tre Odiner. Af diſſe er den 
tredie Odin de markeligſte. Hang egentlige Savn ſtkal 
have været Sigge, og han regſerede tilligemed fine Brod⸗ 
re Viler og Ve over Aſerne i Asgaard, ſom man mener 
at have ligget ved Floden Tanais (Don). Uviſt af 
hvad Aarſag forlod han fit Opholdsſted og drog med et 
betydeligt Følge til orden, hvor han ſtiftede et meg⸗ 
tigt Rige og en nye Religion. Han tog endeligt fir Sæs- 
dei Sverrig, hvor Kong Gv'fe vregjerede vedrhbans An⸗ 
komſt, byggede et Tempel i Sigtuna og udgav-fig for den 
ældre Gud Odin. Han indvettede nu Gudstjeneſten 

efter fin Plan, formodentligt fom den havde værer i As⸗ 
gaard, og ſatte 12 af de ypperſte Aſer (Diar, Drotter) 
til at foreſtaae ſamme. Hans Lære gik fornemmeligt ud 
pan af danne Krigere; herved rettede han fig vel tildeels 
efter ben Tænfemaade, han forefandt i orden. Efter 
hans Lere funde Ingen komme til Valhalla, de Saliges 
Opholdsſted, uden de tappre Krigere, der falde i Sams 
pen; de Feige fFulle til Niflheim, der var Valhalla 
modſat. Han fatte fig i Anſeelſe ved at indføre Runer 
ſkriften, der af Landets ældfte Beboere betragtedes ſom 
noget Overnaturligt og hvormed man og fiden forbandt 
allehaande Troldomskunſter. Før fin Død [od Odin fig 
give ni Saar før at døe ſom Helt og give fine Tilbedes 
retet følgeværdigt Exempel: han tilegnede fig og alle ” 
dem, der faldt 4 Strid, hvilfe fulde famleg med 
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ham i Valhalla. — Han havde foruden Frigga ads 
fEillige . Huſtruer, med hvilfe hau avlede mange 
Børn ſom Balder, Vidar, Gale, Thor, Hermoder, 
Sigge, Skſold, Seming og flere. Han deelte fine 
Lande mellem adſtillige af fine Sonner og Venner— 
Efjold kom til at regjere over Sjelland, Niorb over 
Upland, Seming over det Trondhjemſte, Heimdal 
over Skaane og Balder over Angeln, -— Odin bavde 
mangfoldige Navne; ſom Gudernes Fyrfte og - Fader 
faldes han Alfader og fom Krigens Gud faldes han 
Valfader. — Fra Lidføjalf, Odins prægtige Slot i 
Valhalla ſtuer han over hele orden. Han fik des— 
uden Kundſkab om alt hvad der. foregiÉ i Verden ved 
to Ravne, Huginn og Munnin, fom han dagligt uds 
ſendte. De fløj Verden rundt, kom hjem ved JMids 
dags Tid og fortalte Odin alt hvad de havde feet og 
hørt. Odin fad til Bords i Valhalla med de faldne 

Helte, Cinferiarne, der ſkulle have været 432000 i 

: Tallet; han levede blot "af at drikke Miod, der udflød 
i faadan Mengde af en Gjeds Yver, at "bande Sus 
derne og Einheriarne havde nok deraf. Han fvifte 
Intet, men gav al den Mad, der fattes for, til to for 
ham liggende Ulve Seri og Freki. Efter Maaltidet 
drog Odin med fine Krigere ud af Valhallas 540 Porte, 
de kjempede nu med hverandre, men de, fom faldt bleve 
igjen ftrar levende. Uagtet Odin betragtedes ſom Gud, 
fortælles der dog mange Eventyr om ham, hvori han 
fom i ftørfte Fare. J Ragnarokr eller Gudernes Tus—⸗ 
mørfe omkommer Odin tilligemed alle Guderne i Kam— 
pen mod Surturs og Lokes Affom pan Marken Vigridr, 
hvori Fenrisulven opfluger Odin. — Odins Dyrkelſe 
war almindelig blandet Skandinaviens og en ſtor Deel af 
Germaniens Folkeſlag. 

* 

Odoacer er bleven markvardig ved gandſte at kuld⸗ 
kaſte det veſtlige romerſte Rige. Han var en Son af- - 
Edeco og ſtod længe i Tjenefte hos Barbarerne i Noris 
cum. Siden gif han til Italien og blev her Anforer for 
de fremmede Tropper i romer Sold, der for der mefte 
beftode af Heruler, Rugier og Scirrer 16. Da Romulus 
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Auguſtulus var kommen paa Thronen fordrede de bar⸗ 
bariſte Leietropper, at man ſtulde overlade dem Trediede⸗ 
Hen af alle Italiens Lande. Dette blev afflaaer, hvor⸗ 
paa Leietropperne grebe til Vaaben under Odoacers Ans 
forſel. Keiſerens Fader Oreſtes omkom tilligemed. hans 
Broder, og Romulus blev tagen til Fange og maatte fra⸗ 
fige fig Regjeringen (476). Nu blev Odoacer udraabt 
til Konge af fine Tropper, dog uden at antage Purpuret 
eller Diademet. Odogcer indførte igjen Confulatet og 
forandrede [idet i Regjeringéformen. . Han ſtyrede Lane 
det med KlogÆab, formindfede Afgifterne og beherffede " 

ſels de romerſte Biſtopper; den oſtroͤmerſke Keiſer Zeno 

tiſſtod ham Titel af Patricius romanus, Odoacer for⸗ 
te Krig med Rugierne, der boede i Øvre: Ungarn og 
Oſterrig og tilintetgjorderderes derværende Rige. — Rus 
giernes Konge tog fin Tilflugt rif Oſtgotherne i Moeſien; 
og den oſtgothiſte Anfører Theodorich, ſom Keiſer Zeno 
havde adopteret og udnævnt til Patricius og Conſul 

drog paa Zenos Opmuntring til Italien før der at gjøre 

Ende pan Odoacers Herredom. Denne blev to Gange 
overvunden 439, derpaa igjen den riIte Aug. 490 og 

maatte nu indflutte fig i Ravenna, hvor Gan forfvarede -/ 
fig til i Febr. 493, da han overgav Staden og blev fort 
derpaa ombragt. 

Odyſſee fee 80mer. 

Oecolampadius (Johan, egentligt Hausſchein, 
efter den Tids Skik overſat paa Graſt) Helvetiens Mes 
landton, nedſtammede fra en Schweizerfamilie, blev 
født 1482 i Weinsperg i Franken 03 dode i Baſel 1531. 
Oecolampadius kom tidligt til Heilbronn og Heidelberg 
og, da han her vifte de bedſte Anlæg , faa fendte hang” 
velhavende Fader ham til Bologna for at ſtudere Jura. 
Efter et halvt. Aars Forlob vendte han igjen tilbage og 
giÉ til Heidelberg for at lægge fig efter Theologien. 
Snart forlod han igjen det churpfalziſte Hof, hvor han 

var anfat ſom Hofmeſter hos Prindferne, for hjemme at 

tiltræde et Kald. Da han her mærfede Huller 4 fine — 

Kundſkaber reifte han til Tuͤbingen og kort derpaa tik | 

| 
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Stuttgard til Reuchlin, hvor Gan lærte Graſk og ſiden 
af en Spanier Hebraiſt. Det varede ei længe før han 
bragte det faa vidt i det græffe Sprog, at han udgav en 
graſt Grammatik. Han vendte tilbage til Weinsperg 
ſom Dræft, fremtraadde med megen Alvor og fvrede i fit 
Skrift: Ueber dag Offerladen, mod Præfternes Spog 
paa Prædifeftolen ved Paaſftetid. Ved hans Ven Cas 
pitos Anbefallng fom ban i Aaret 1515 fom Præft til 
Baſel, hvor han lærte at kjende Erasmus, til hvem han 
gandſke overgav ſig. Naſte ar modtog han et Kald 
til. Augsburg. Her fatrede han den Beflutning at træs 
de ind i Brigittekloſteret Altenmünſter i Nobolauget. 
Men Læsningen af Luthers Skrifter lerte ham en fries 
re Tænfemaade og Yttringer. Han maatte flygte og 
begav fig til. Ebernbergetil Frants af Sickingen, hvor 

han, blev Slorspræft. Her blev han Profeſſor i Theos 
logie og Paſtor ſubſtitutus.  Adffillige anſeete Mænd, 
ſom Cochleus føgte at bortdrage ham fra Luthers Par— 

tie, men forgjeves, San begyndte meget mere at foretage 
ſig vigtige Forandringer med fin enighed. Meſterlig 

ver hans Opforſel i Stridighederne om Nadveren. Han 
vifte fig her i ſit Skrift: De genuina verborum Do- 
mini, hoc est corpus meum, interpretatione, 
med et Maadehold, der et befjelede Modvartiet. Oeco— 

lampadius erflærede Brodet for Legemets Symbol og" 
antog blot en aandelig Nydelſe i Madveren. Forſva— 
rerne for Legemets virkelige Mærværelfe angrebe ham 
derfor med Heftighed, og gave ham og hans Tilhængere 
Navnet Sacramentarier, Pirkheimer, Luther eg les 
re hørte til diſſe Modſtandere. Oecolampadius fvarede 
paa alle diſſe heftige Angreb med Rolighed og Vardig— 
hed Han vifte ſig overalt ſom en fredelſkende, blid, ædel 
og lærd Mand. Han døde ei længe efter fin Ven Zwingli, 
hvis Tab virkede ſterkt paa ham. 

Oeconomie eller Oekonomie betyder. Huushold—⸗ 
ning, fornemmeligt Landhuusholdning. (See denne Art.) 
Men ogſaa Staten har en Oeconomie, og af dennes 
Indretning er ofte Nationens Vel afhengig. Man 
kan derfor ſige, at Statsoekonomien ſom Videnſkab, hvor⸗ 
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til den i de nyeſte Tider er hevet, handler om Nationer⸗ 
nes Velſtand. Dens Sjenftand er, forſt at beſtemme, 
hvori Velſtanden befaaer og derneſt, hvorledes den 
frembringes og udbredes i de forſkjellige Claſſer i Selſka⸗ 
bet, Skribenterne om Statsoeconomien dele fig i to 
fore Claffer: -i Forfvarerne for Merkant lſyſtemet og 
Forſvarerne for Agriculturſyſtemet, efterſom de betragte 
Handel og Induſtrie eller Agerdyrkning ſom Grundvolden 
til Nationalvelſtand. 

Oeder (Georg Chriſtian von) blev fodt dene zdie 
Febr. 1728 i Staden Ansbach, hvor hang Fader paa 
den Tid var Conrector ved Gymnaſiet. Efterat han £ 
nogen Tid havde gaaet i den latinſte Skole der, gav Fa⸗ 
deren, fom var bleven Dechant, ham Privatunderviis⸗ 
ning, indtil han 1746 gik til Univerſitetet i Gottingen. 
Han benyttede her Hallers Underviiening i Legevidenſta⸗ 
ben ifær i Botaniken; Hallers Omgang bidrog ogſaa mes 
get til at bibringe ham mag for de. ffjønne VWidenffar 
ber. $ Aaret 1749 blev han Doctor eFterat have diſpu⸗ 
teret de derivatrone et revulsione per venæsedio= | 

nem, Siden gik han til Schleswig, blev der bekſendt 
med General Schmettau, ſom lage med fit Regiment i 
Staden, fattede Yndeſt for. Oeder og anbefalede ham 
til Joh. Hartvig Ernft Greve af Bernſtorf. Oeder fEuls 

de nu været anſat ſom Profeſſor ved Univerſitetet i Kjo—⸗ 
benhavn, men en Difputats, han derfor holdt om S$vs 
ritabiliteten, en nye Pære, ſom Haller havde fremfat, 
falde uheldigt ud… Dog fif Oeder endnu. famme Jar - 
1752 Opſyn over den botaniffe Have, der under A. G. 
Moltkes Beſtyrelſe anlagdes vaa Amalienborg. Der 
paa blev han og anſat ſom Profeffor i Botaniken ved 
Univerfitetet og gjorde i Aarene 1755 1759 hver 
Sommer en Reiſe til Norge for at ſamle Bidrag til den 
danſke Flora. Diſſe Reiſer nyttede han desuden til at 
ſkaffe fig Kundſkaber om andre nyttige Gjenſtande. Fra 
1762 udgav han fin Flora danica hefteviis, 60 Kob⸗ 
bertavler ad, Gangen; de 10 førfte Hefter ere af ham, 
og til nogle af de følgende Hefter nav han ogſaa Bidrag. 
Oeder udgav paa ſamme Tid fine Elementa Botanicæ, 
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paa Latin og og Todſt; af botaniffe Værker udgav * 
endnu Nomenclator botanicus og Enumeratio pla 
tarum Floræ danicæ, Han fyffelfatte fig nu, efter 

Berxnſtorfs og Moltkes Opmuntring, med at udarbeide 
Afhandlinger om Finanſerne og Statsforvaltningen. 
Efter Chriſtian den 7des Thronbeftigelje begyndte man 
alvorligt at tenke paa Bondeſtandens Forfatning og 
ſammes Forbedring i Danmark. Oeder ſtrev ved 
denne Leilighed: Bedenken fiber die Frage, wie 
dem Baueruftande Freiheit und Eigenthum, in den Låns 
dern, wo ihm beydes fehlet, verſchafft werden koͤnne? 
(Betenkning over det Sporgsmaal, hvorledes man kan 
ſktaffe Bondeſtanden Frihed og Eiendom i de Lande, 
hvor begge Dele mangle den?). Dette SÉrift blev ops 
taget med meget Bifald og var af heldige Følger for den 
danffe Bondeftand. Dog fandt det oafan Modfiaelfe, 
hvorved Oeder bevægedes til 1770 at fÉrive Zuſaͤtze (Til⸗ 
læg) til fin Betankning. Oeder blev derpaa brugt til af 
uddrage. Reſultater og anftille Betragtninger over den 
1769 foretagne Folfetælling ide danſke eurbpaiſte Stater. 

Den Igde Wow. 1770 blev Oeder Medlem af den nye⸗— 
indretiede Generals Landvæfenécommisfion; den ste 
San. 1771 udnævntes han til Finantsraad, dog ffulde 

|! Ban vedblive at arbeide paa Flora danica; den 289de ” 

Mai 1771 blev et Finanscollegium oprettet, hvoraf 
| Han blev Medlem og virfede med almindeligt Bifald. 

. Ved Struenfes Fald 7de San. 1772 maatte ogſaa 
Oeder forlade fin Poſt i Finanscollegiet, da alt nu ſtulde 
ſettes pan en anden Fod. Man beſtemte ham til Stifts 
amtmand i Trondhiem, dog blev dette Embede ſiden gis 

| weten Anden. J Aaret 1773 forlod Oeder Kjoben⸗ 
" havn, hvor han havde mægtige Fiender, og i Slutnin— 
" gen af famme Mar blev han anſat fom Landfoged i Ols 

denburg, hvorved han maatte arbeide fig ind i gandſke 
| nye Forretninger. San vedblev endnu ftedfe at virke 
" ved fine SÉrifter ifær i Finantsfaget. Alerede 177 
| havde han forfattet Raiſonnements fiber die Wittwim 
caſſen (Raiſonnementer over Enkekaſſerne). Siden tils 
| bød han Guldberg at udføre Forſlaget til en Enkekaſſe, 

: SD ASE 
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fom han havde udarbeidet; men dette Tilbud blev ei ans 
taget, Dog blev fiden den bremiſtke Enkekaſſe indrettet 
efter hans Plan og den oldenburgſte Regjering overdrog 
ham at deeltage i. Oprettelſen afen Enkekaſſe for Olden— 
burg og Stiftet Luͤbeck. Oeder døde efter et hæderlige 
virkſomt Liv den 28de San. 1791. To Aar i Forveien 
havde ban ladet fig adle. (See Clio 1813. Iſte 8 
af I. K. Hoſt P. 847 107), 

Oedipus var en Son af den thebanſte Konge Laius 
og Jocaſte, en Datter af Menoekeus og Soſter til Kreon. 
Et Orakelſvar havde forkyndt Laius, at, hvis han avlede 
en Son med Yocafte, ſtulde denne blive hans Morder. 
Da Jocaſte fødte en Son [od Laius denne fætte ud. paa 
Bjerget Cithaeron, efterat have giennemſtukket ham 
Fødderne. Slaven, der Fulde udføre dette, gav Barnet 
til cen af den corinthiſte Konge Polybos's Hyrder; Hyr⸗ 
den bragte det til Kongen, hvis Gemalinde Merope, der 
ingen Børn havde, antøg Drengen og faldte ham Oedi⸗ 

. pus for hans ophovnede Fodders Skyld. Uvidende om 
fin Herkomſt vorte Drengen op ved det corinthiſte Hof. 
og uddannedes til en kraftig Yngling. ” Ved er Gieſte⸗ 
Gud gjorde en anden beruſet Yngling ham den Bebreidel⸗ 
fe, at han ei var Kongens virkelige Søn, og denne Be⸗ 
breidelſe nagede ſiden ſtedſe hans Hierte. Han adlpurge 
te fine Pleieforeldre, og diſſe henviſte ham til det delphi⸗ 

ſte Orakel, der gav ham det Svar: „Undgaae dit Hjem, 
ellers vil du blive din Faders Morder og din Moders 
Gemal.“ " Da han nu anfaae Corinth for fit Hjem, und⸗ 
gik han ſammes Grandſer og vandrede til Theben i Boe—⸗ 

rien. Paa en ſmal Vei i Phocis mødre han Kongen, 
der vilde reife til Delphi for at ſporge Oraklet om fin ude 

fatte Søn; Laius's Kudſk befalede Oedip trodſigt at vige 
af Veien. Oedipus vilde ei adlyde; det Fomril Strid, ” 
og Oedip fældede bande Kudſken og Kongen. Saaledes 
havde han alerede mod fit Vidende opfyldt Halvparten af 
Orakelſvaret. Uden at ane noget Ondt fortſatte han ſin 
Reiſe. JThebens Egne rafede dengang Uhyret Sphinx, 
der fang en Gaade, og dræbte Enhver, ſom ei kunde lo⸗ 

ſe den. Endnu havde ingen været iſtand til dette; og é 

” 

| 
i 
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benne Nod havde man lovet Thebens Befrier den ledige 
' Throne og Dronningens Haand, Oedipus iler til, les 
fer Gaaden, befrier Lander og modtager Priſen. Ora⸗ 
kelſvaret var nu opfyldt. Theben havde valget Latus's 
Morder til Konge; men en Peſt traf Landet, hvorfra 
Oraklet lovede Befrielſe, faafnart Den bortfjernedes, 
der havde bragt Forbandelſe over Landet. " Dat tvivlende 
Folk vender fig til fin forrige Befrier, og denne, der er 
uvidende om, at han felv er Forbryderen , ftræber med 

raſtlos Iver af opdage ſamme. Han ſelv udpreſſer den" 
ulykſalige Hemmelighed af Spaamanden Tireſtas, og 
horer den ſtrakkeligſte af alle Ovdagelfer, at han er ſin 
Faders Morder og fin Moders Gemal. Under frrakke⸗ 

lige Forbandelſer hængte Jocaſte fig, og Oedip udftab fig 
| Oinene før ei at ſtue fin Clendighed. Han felv drev paa, 

at Theben Fulde forftøde ham, men dette ſteete forſt ſiden, 
| ”"da han ønfede at blive, paa Forlangende af hang here 
| ſteſyge Sønner Eteocles og Polynices. Fortornet uds 

ſtodte han den Forbande fe over dem, at Sværdet engang 
| fEulde dele deres Arv. Med barn'ig Omhed hængte ders 
imod de to Døttre Antigone og S$émene ved den blinde, 

forvifte Fader. Ledet af den forſte kom han til Flakken 
Colonos i Attika, hvor Theſeus herſtede, og hvilede i 
Eumenidernes Lund, ſom ingen Dødelig turde betræde. 

Han forſonede de frygtelige Gudinder; Folket og The⸗ 
ſeus ſelv tog ham i Beſkyttelſe. Imidlertid havde den 
pythiſte Apollo forkyndet, at detLand vilde blive. lykkeligt 
og uovervindeligt, ſom giemte hans Aſte. Man beftræbte 
fig nu, ſtiondt forajeves, af fane ham tilbage til Theben. 
Dreven af en mær Anelſe om Doden, føate han fin Grav, 
blot ledſaget af Theſeus. Guderne vare forfonede; hang 
Død varsden lidende Uffyldighbeds Død. Om hans Her 
gravelfesfted vare alerede de Gamle uenige. Oedi—⸗ 
pus's Hiſtorie er, fom et ægte tragijE Stof, paa mane 
ge Maader bearbeides for Skuepladſen. Wſchylus's 
og Euripides's Oedipus er tabt; af Sophocles ders 
imod har man endnu to Stykker, der behandle den⸗ 
ne Gjenſtand: Kong Oedipus og Oedipus i Co— 
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lonos. Seneca har ogſaa bearbeidet den ſamme 
Mythe. 

Oels et Fyrſtendom i Nedreſchleſien nordligt for 
Breslau, ér 31 Quadrartmile ſtort og har 80000 Ind⸗ 
byggere. Hovedſtaden Oels ved Floden af ſamme Navn, 
hav et velindrettet Gymnafium og Seminarium ſamt 
3500 Indbyg ere, hvoriblandt mange Kledefabrikanter. 
Hertugdommet Oels faldt efter den ſidſte Hertug Carl 
Frederiks Dod i Begyndelſen af det 18de Aarhundred 
til hans Svigerſon, Hertug Julius Frederik af Wuͤrtem— 
berg, Stifter af Linien Würtemberg-Oels. Men og— 
faa denne Linie uddøde 1792 med Hertug Carl Chriſtian 
Erdmann. Wed dennes eneſte Datter. og Arving, Sos 
phie Frederife Charlotte, (fom døde 1789) tilfaldt Fyrs 
ſtendommet hendes Gemal Hertug Frederik Auguſt af 
Braunſchweig, og efter hans Død Hertug Wilhelm Fre—⸗ 
derik, der faldt i Slaget ved Ligny den 16de Juni 
1815. 2 

Oelsner (K. E.) blev føde i Schleſien 1764. Han 
valgte den diplomatiſte Bane og var i lang Tid Staden 

—Frankfurts Agent i Paris, men traf fig under Bonapar— 
te lidt efter lidt tilbage fra al Deeltagelſe i Sratsforvalts 
ningerne. Den franffe Revolutions ftore Skueſpil, 
fom han vilde iagttage med Opmarkſomhed, havde i es 
gyndelſen af ſamme ført ham til Paris, hvor, han fnart 
kom i de intereſſanteſte Forbindelſer med ſammes fortrin⸗ 
ligſte Ledere (iſer med Sieyes, Dumourier og Danton) 
og hvor han ſkrev adſtilligt f. Cr. for Journalen Miner⸗ 
va, de beromte Breve fra Dumourier's Leier af Grants 
pré, og for de hubertſte Tidsſtrifter. Af ham kunde 
man ønffe Memoirer over den franſke Revolution, og 
Faa vilde kunne fÉrive dem fom han, med hans ſkarpe, 4 
levende og eiendommelige tydſte Stiiſ. Sit Fadrene— 
land og fin Tænfemaade troe, afſlog han meget betyde-⸗ 
lige og fordeelagtige Tilbud, der gjordes ham i Franke— 
rig, og det er en fEjendig Uſandhed, hvad der anføres i 
den hemmelige Hiſtorie om Hoffet i St. Cloud og i den 
lumpne Roman les amours secrets de Bonaparte, gt 



Oeſ 417 
han var cen Tilhænger af eller Spion for denne. Meget 
mere forlod han Franferig ved Bonapartes Tilbagekomſt 
fra Elba, og erholdt af den preusſiſte Regijering, med 
hvilken han alerede længe havde ſtaget i Forbindelſe, ved 
fin Ungdomsven, Miniſteren von Humboldt, en midler— 
tidig Anfættelfe i de udenlandſte Anliggenders Fag, hvor 
hans omfattende Kundſtaber i hiftorifte og Statshuus— 
holdnings Gienſtande, ſaavelſom hans rigtige Synsmaa⸗ 
de af Tingene og hans ſtore Sprogferdighed fatte ham 
iftand til ar virke med Jytte, J Aaret 1810 havde 
han af det franſke Nationalinſtitut erholdt Priſen for 
fit paa FranE færevne Verk om Mahomedanismens 
— det er overſat paa Tydſt af hans Ven 

bel. 

Oeſer (Adam Frederik), en fortjent Kunſtner, 
var føde 1717 i Presburg af evahaelife Foreldre af den 
ſachſiſte Nation, og opofrede fig af medfodt Tilbsielig— 
hed alerede tidligt til de dannende Kunſter. Syv Aar 

nod han Underviisning i Tegning ved Akademiet i Wien 
og vandt alerede i en Alder af 18 Aar den udſatte Priis. 
Af Raphael Donner erhoidt han Underviisning i Pouſſe— 
ren; ligefom han og ſtyldte denne lærde Kunſtner fin 
Kundſkab om Coſtumet og Antikerne. Imidlertid bes 
ſtemte han fig alerede dengang fornemmeligt for Maleriet 
og gif 1739 til Dresden, hvor paa ſamme Tid Dietrich 
og Mengs havde uddannet ſig.Senere blev Winkelmann 
hev hans fortrolige Ven. Det var Oeſer, der ledede den» 
nes forſte Skridt ved hang Studium af den gamle Kunſt. 
Selv gjorde han imidlertid ftedfe ſtorre Fremſtridt, fors 

nemmeligt i Freſcomaleriet ved Bekjendtſtab med Lud— 
vig Sylpeſtre. Under Syvaarskrigen opholdt han fig 

meeſt i Dahlen hos Greven af Buͤnau. Efter Fredens 
Slutning aik han til Leipzig, og udnævntes, da han en⸗ 
fÉede at blive her, for det Forſte til Directeur for. det 
derværende Teane:, Maler og Arebitecturafademie, men 
ogfaa til Profeſſor ved ſamme i Dresden og til churfyr— 
ftelig ſachſiſt Hofmaler. J denne Kreds erhvervede han 
fig fore Furtjenefter ved at danne mange Elever. Leip⸗ 
gig beſidder adſtillige af hans Æjønnefte Arbeider; dertil 
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høre Freſcomalerierne i Concertfafen 6. Niedlaikirken, 
hvig indvortes Forfklonnelſe ifær er Dans Verk. En - 

vis Natur! ighed iCompoſttionen, Lethed og Rigtighed i 
Formerne og Ynde i Coloriten ere de characteriſtiſke 
Edenſt aber. ved hans Malerie. Om hans Duelighed i 
Bil ledhuggerkunſten faaer man intet fordeelagtigt Be—⸗ 
greb af hans Arbeider f. Cr. Frederik Auguſts Marmor⸗ 
ſtatue, der, paa et uforholdsmaesſigt Poſtament, ei ſyn⸗ 
derligt pryder Eſplanaden i Leipzig, et Minde i det ;car 
tholſte Cavel der, Sindet over Dronning: Mathilde af 
Danmark ti Celle, og Gellerts ten privat Have i Leip⸗ 
zig, hvilfe ſamtligen eve udførte efter hang Ovfindelfe og 

Modeller, deels af ham ſelv, deels under hang Opſiat [af 
Andre. Som Menneffe, Borger og Ven var Oeſer 
hoiſt aatværdig og elffværdig i Omgang. Alderen havde 
ei ſpekket hans Hand og Virkſomhed, og endnu faa Das 
ge før fin Død, der indtraf den 18de Marts 1799 havde 
han forfærdiget et Chriſtushoved. Hans to Sønner, 

hvilke han ligeledes dannede til Kunſtnere, døde før hame- 

j Ofen, paa Ungarſt Buda, er en kongelig Friftad 
i Ungarn idet vitife Geſpanſtab, ved Donaus. sfilige 
Bred. Den beſtaaer af den pvre Stad, der er beføftet 
og tilligemed Slottet ligger paa er. Hlippe ni Djerge 
Vandſtaden fom er bygget meget Fjønt- neden for Bier⸗ 
get, og hvorfra man ved en Skibsbroe over Donau kom⸗ 
mer fil Staden Peſth; af Myeſtiftet, hvori man finder 
den 52 Fod høie Trefoldighedsſtotte, og Raitzeſtaden, 
der for det meſte gandſte er beboer af Raitzer, da 
dev i be øvrige Dele boe ſaavel Ungarer ſom Tyd⸗ 
fee. J denne Raitzeſtad har en uneret greſt Biſkop 
fir Sæde. Antallet af de famtlige Indbyggere bes 
løber fig omtrent til 22000. Kong Ludvig ifte valgs 
te Slottet i denne Stad til fin Reſidens, og Kong 
Matthias Ifte anlaade der et beromt Bibliothek, 
fom ødelagdes da Tyrkerne erobrede Staden 1526. 
Dengang blev den ſnart igjen forladt af Tyrkerne; men 
1530 faldt den igjen i deres Hender, og kunde nu ei fras 
tages dem, uagtet gjentagne Beleiringer, før 1686, da 

g 
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Ofen erobredes ved Storm af de Keiſerlige i Forbindelſe 
med bayerſke og brandenburgſte Tropper under Hertugen 

…» af Lothringen. J denne Beleiring blev Wlottet 
forſtyrret og blev i denne Tilfand indtil Maria. Thes 

reſta befalede igjen at færte der i Stand og indrømme 
det nye Univerſitet Brugen deraf. Dette blev 1777 
flytter. fra Tyrnau til Ofen, og forfynet med fortræfs- 
felige Anſtalter, hvoriblandt adfillige Kunſt- og Nas 
turaliefamlinger og et anſeeligt Bibliothek udmærfe 
ſig. Sefniterordeneng Godſer og Indtægter i Une 
garn bleve beſtemte til Univerfiterets Underholdning, 
hvilket og lader forfatte, trykke og fælge alle de Læres 
bøger, hvoraf man maa betjene fig i de ungarffe Gym⸗— 
naſier og Skoler. Den 25de Juni 1780 blev" det 
indviet med ſtor Hoitidelighed, men fiden forflyttet til 
Peſt. Det forrige Bjergſlot Plintenburg, Blenden⸗ 
burg eller Wiſchegrad ved Ofen er nu en Steenhob. 
Af dén dernedenfor liggende,” fordum faa anſtelige 
Etad ved. Donau, hvor der var ef prægtigt konge— 
ligt Slot, er nu fun ubetydelige Levninger, ſom man 
falder en Flakke. Det meſte odelagdes i Tyrkekrige— 
ne. JOfen finder man beromte Bade, ſom ere af 
god. Virkning i- Hundfygbomme, Krampetilfelde, 
Lamhed 26. - Omegnen har en fortræffelig Viinavl. 

f 

4 

Offenbach, Fyrſterne af Iſenburgs Hoved⸗ og 
Reſidensſtad, er velbygget, ligger ved den ſydlige 
Bredde af. Main, har et ſmukt Reſidensſſot og 8000 

Indbyggere. Den var forhen Reſidenſen for en Lås 
nie af Greverne af Iſenburg, der uddøde 1718, hvor⸗ 
paa den Iſenburg- Birſteinſte Linie fom i Beſiddelſe 

- af Staden. Tydffe og franſte Reformeerte have her 
Kirker fanvelfom Lutheranerne fra 1740. Offenbach , 
er Sædet for den fyrftelige Regjerineg Her findes bes 
tydelige Manufacturer af Snuus⸗ og Rogtobak, Sils 
ketoier, Strømper, Baand, Hatte, Fayance, Tobaks⸗ 
daaſer, Vorlys, Voxdug, Bijouteriearbeider ꝛc. Jans 
delen er af Betydenhed og faner Liv ved Nærheden 
af Frankfurt. 
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Offenſiv, Offenfivalliance, Ved Ordet Offen⸗ 
fivt beregner man overhovedet alt hvgd der gaaer ud paa Angreb; faaledes taler man om Offenſivalliancer, Offen— 
fivoperationer. Offenſivkrige 26, Meeſt hyppigt bruges 
Ordet om Alliancer og Forbund, hvilke man inddeler i to 
fore Clafery Offenſir⸗ og Deffenfivalltance eller An— grebs og Forfvarsforbund. Navnet ſelv angiver alerede 
Begges væfentiige Characteer; de forſte indgages til 
Angreb mod en fælleds Fiende; de fidite til Forſpar mod 
ſammes Angreb; ei ſſelden forenes begges Egenſtaber i 
en Alliance. De forſte pleie ſedvanligt fun at være rets 
fede mod en fælleds Fiende, Defenſivalllancer eve derimod 
almindeligen uübeſtemte, mod enhver Angriber. Overhos 
vedet inddeles Allianter ſaavel med Henſyn til de Rettige 
heder oa Forpligtelſer, der finder Sted imellem de Allies 
rede felv, fom og hvad deres Forhold til Fienden angaaer, 
itre Hovedclaſſer: nemlig i ſaakaldt Krigsfælleds fab — Societe de guerre, alliance pour faire la; guerre 
en commun — naar begge Dele forpligte fig til med 
fælleds Kræfter, med deres hele Magt, at føre Krigen 
mod en fælleds Fiende, hvorved altfaa enhver af de allie— 
rede Magter anfees ſom Aovsdperfon i Krigens Førels 
fe, eller i Murilliaralliancer i mere indſtrenket Forſtand, 
naar de Allierede gjenfidigen fun forpligte fig til en ber 
ſtemt Hjelp, hvor altfaa i indtræffende Tilfælde, fun 
den ene afde forbundne Magter forekommer fom Hos 
vedmagt, mende andre fun ſom hjelpende Bimagter, 
hvorved endnu maa bemærkes, at begge contraherende 
Dele, ved dette Slags Alliancer, fun forpligte fig til en 
beſtemt Hjelv, og love gjenfidigt fun da at unftræfte den 

"til det Ubeſtemte, naar den ene eller anden Deel angribes 
af en tredie Magt af ingen anden Grund end formedelſt 
dette Forbund, eller maaſtee i Tilfælde af, at den forſt 
ſtipulerede Hjelp blev befunden aldeles utilſtrekkelig; ele 
ler endeligt for det tredie i blotte Subfidietractater, naat 
en Maat, mod udbetalte Subfidier, forpligter fig til at 
ftille et vif Antal Tropper eller overgive dem i en anden 
Magts Sold, uden felv' at tage nogen directe Deel i 
Krigen. Dette fidfte Slags Overeenskomſt fortjener 
egentligt ef Navn af Alliance, naar den ei, ſom hype 
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pigt er Tilfældet, er forbunden med en Auxilliaralliance, 
da en Alliance ſtedſe forudſetter Lighed i Henſigt og For— 
maal. Anvende vi diffe ovenanførte Beſtemmelſer paa 
Begreber om Of; og Defenfivalliancer, ſaa følger deraf 
ar ethvert Krigsfælleds Fab berettiger Modpartiet til at 

anſee om behandle de ved en flig Alliance forbundne Mag— 
ter, hver ifør, ſom en directe Fiende, ligemeget om det 
er i en Of⸗ eller Defenfivs Alliance, da enhver af de Allie— 
rede, ved denne Forbindelſe vifer fig ſom hovedkrigforende 
Deel. Awad derimod Alliancer i indſtrenket Betydning 
eller de ſaakaldte Auxilliaralllancer angager, faa maa man 
Naar, de høre til Defenſivalliancernes Claſſe omhyggeligt 
fEjelne to Tilfælde fra hverandre. Var nemlig Alone 
cen ſluttet før Krigen ellev før ſammes ſandſynlige Ud— 

brud, faa gialdt Gidtil almindeligt ten Regel: faafnart 
en Stat, ifølge en tidligere fluttet Alliancetractat, ydes 
de en anden en beſtemt Hjelp, der ei overſtreed hvad der 
i Forbundet ver beſtemt, fan vilde den Allierede derved als 
deles ikke kunne betragtes ſom dens directe Fiende, mod 
hvem denne Ajelp blev bruge; thii dette Tilfælde var ins 
gen ſiendtlig Henfigt at formode hos den Allieredes dens 
ne opfyldte fun et tidligere giver Løfte. Hielpecorpſet 
blev derfor alene fiendtligt behandlet; men de mellem de 
Allierede og den Magt, mod hvilfen Hjelpetropperne 
brugtes, ſtedfindende Tractater, kunde aldeles ikke ans 
fees fom ophævede. Men, var derimod Alliancen flute 
et førft under Krigen, eller naar ſammes Udbrud et 
ænger var tvivlſomt, faa troede man i et ſaadant Til— 
fælde temmelig almindeligt af turde behandle den Allies 
rede, ſom Fiende, da en fiendtlig Henſigt fremlyſte af 
mi Fremgangsmaade. Var en offenfiv Alliance fluttet, 
aan blev den Allierede, felv naar han fun gaven bes” 

ſtemt Hjelp, behandlet ſom Fiende, da en fiendtlig 
Henſigt aabendar laae til Grund hos ham. Bed blotte 
Subſidietractater derimod fandt aldrig fiendtlig Behand⸗ 
ling? Sted imod den Stat, der overlod fihe Tropper til 
frigførende Magter imod Subfidier ; en ſaadan Stat blev 
derimod ſtedſe anſeet for fuldkommen neutral. Diſſe 
Maximer, der fandt Sted, faalænae der ei gaves nogen 
faa overmægtig Stat, at den vovede at indlade fig mod 

Ud 
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alle de øvrige og hvilke virkede fan velgjørende til at hin— ; 
dre Kriges Udbredelfe og Udſtrakning, ere idennere Kris ” = 
ge flere Gange overtraadte. * 1 

Offer er en Gave, man bringer Guddommen, for 
derved at udtrykke fin egen Perſons Hengivenhed. Den⸗ 
ne SKE var den forſte Virkning af høiere. Veſeners Er⸗ 
kjendelſe og en Hovedbeſtanddeel af Gudstjeneſten i alle 

Oldtidens Religioner; og endnu troet Orientaleren, at 
han ligeſaalidet tør vife fig for Gud med tomme Hender, 
form for fin Fyrſte og Herre, . Den Foreftilling, at Gud" 
har fandfelige Nodvendigheder og finder Behag i Svife, 
Drik og: Vellugt og de. Offrendes Levemaade beſtemte 
deres Gavers Beſtaffenhed. Hyrder og Jægere offrede 
Dyr, Agerbyrkere Frugter og Brød: og Wrefrygt for 
Guddommen bod, af give ſamme det Bedſte, den Of/ 
frende beſad. Derfor. vilde Abraham ofre fin elſtede 
Son og eneſte Arving, og Agamemnon fin Datter Iphi⸗ 
genia; dog ſaae man i den heldige Vending, der ei ldd 
diſſe Offre komme til Udforelſe, alerede tidligt den renete 
Idee, at Gud ei forlangte Menneſteblod og tilfredsſtill⸗/⸗ 
des blot ved det fromme Sindelaug. Naturdyrkelſens— 
Bildfarelfer vedligeholdt dog den grufomme Skik at. of— | 
fre Menneſker, ſelv hos de hedenſte Nationer, der 
vare udgangne af den førfte Raahed. Phoenicierne of 7 

— frede Børn til deres. Afgud (Moloch); i famme Henſigt 
” gjorde de germanniſte Folk ſamt Mexikanerne og Perua⸗— 

ner ſignende Offre. XRrefrygt og Taknemmelighed ſtyn—⸗ 
dede til de førfte Offre; ſiden, da man begyndte at be— 
tragte Uheld ſom guddommelige Straffe for; beganane 
Synder, fom endnu den nye Bevaggrund dertil, at man 

vilde forfone den fortornede Guddom, og dertil ſyntes 

felv Menneſtkelivet ei for koſtbart. Men, medens Alterne 

i den hedenſte Verden dryppede af uffyldige Børns og. 

værgeløfe Fangers Blod, beſtemte Moſes i fine Offerlo— 
ve, rene, uplettede Dyr og Frugter til Beviſer for fit: 
Folks Hengivenhed og Bodfardighed for Jehovah. Med 
Henſyn til Formen vare de ifraelitiffe Offre blodige, 

naar Qvueg, Bukke, Faar eller i Nodsfald Duer flagtes 

des af Praſterne og enten gandſte eller tildeels .opbrænde » 
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tes uren, ablodige derimod, haar man offrede 
Meel, Kager, Olie, Salt, Honning og Rogelſe (Mads 

offer) eher Viin, der blev udgyder over Alteret GMrikoſ— 

fer). Med Henfyn tilder Sindelaug, de ſtulde udtryk⸗ 

fe og den Henſigt, - hvortil —4 tjene, vare diſſe Offre 

enten Tafoffre, der beſtode af ſtort og ſmaat Avæa og 
ſedvanligt ledſagedes af Madoffre, eller Synd og Skyld⸗ 

offre, hvortil kun Dyr brugtes. Ved Synd⸗ og Skyld⸗ 

offre pleiede Preſterne at beſtanke de Offrende med det 
flantede Dyrs Blodetil Tegn paa deres Forfoning med 

Sjelpva,, og naar det gjaldt en almindelig Bod eller For⸗ 
fonina for hele Folket, at opbrende hele Offerdyret, men 
Derimod felv at ſpiſe Kjødet, naar det kun angik enkelte 

Perſoner. TÉt Offre af Dyr og Frugterne Forſtegrode, 

ſom bragtes ved viſſe Feſte og ved vigtige Familiebegiven⸗ 
heder eller til Forſoning for enkelte, hørte til Preſternes 

Naͤturalindkomſter, hvorfor de fun brandte de uſpiſelige 
Dele af dem. Dette var og Tilfældet med de hedenſte 
Preſter, hvilfe, uagtet fun Praſterne turde offre, Haar 
| vel hog Jøder ſom Hedninger, lode Giverne deeltaget des 

res Offermaaltider, hvilfer er tilſtrekkeligt befjendt af 
de Gamieg Digtere og Kirfefædrene, fra Grakernes 
Hekatomber for Troia til de Offergilder, ſom Theodoſius 
den ſtore gjorde Ende paa, tillinemed den hele ovrige hes" 
denſtke Cultur ved et Dectet af Aaret 392. Grakernes 
og Romernes Hekatomber vare Brandoffre, deres Liz 
bationer Drifoffre og de Gaver, de medbragte i Myftes 
rierne, Madoffre. Den alerede af det gamle Teſta men⸗ 
tes Propheter erkſendte Sandhed, at MenneØet Intet 
fan tilbyde Gud, fom jo alerede er hans Eiendom og 
Gave, gjorde Chriſtendommen gjeldende derved, at 
den, hvor den trængte frem, aldeles afſkaffede den heden⸗ 
ſte og jsdiſte Offertjeneſte, hvilken ſidſte efter Templets 
Odelceggelſe i Jeruſalem desuden maatte opføre, og 
fremftillede Jefu Død, fom en til alle Tider gyldig Fyl⸗ 
deſtgjorelſe for Menneffenes Synder og den ſidſte Opfyl⸗ 
delſe af den gamle Offeridee. Tillige forkaſtede Jeſu AT . 
gion den Egennytte, ſom troede at kunne kjobe Guddoms 
mens Yndeft ved Foreringer og den Letſindighed, ſom 

troede derved at — ſig med Gud, og fordrede kun af 



424. Off 

dens Bekiendere de moralſte Offre, der beſtode i Forfas 
gelfen af al Ondſkab og Forfængelighed, i alle Kræfteré 
sg Evners Anvendelſe til Menneffebedens Vel og Hjer⸗ 
tets fuldkomne Hengivelſe Gud. Dog funde den Fore⸗ 
filling, at man ſtyldte Gud fandfelige Saver, ei gand⸗ 
ffe udryddes hos de cl Chriſtendommen fomvendte Folk, 
va de Fattiges Trang i Menigheden, ſaavelſom Kirkens 
Nodvendigheder til Gudstjeneſtens Vedligeholdelfe og 
Geiſtlighedens Underholdning gjorde viffe Gud indviede | 
Afgifter ftedfe nødvendige. Som flige maa man betrag⸗ 
te Oblationerne eller de frivillige Ofre af Levnetmidler og 
Penge, fom Menigheden bragte Geiſtligheden til Aga— 

perne, Nadveren og ellers til beftemte Tider. De veds . 

bleve, feiv efterat man havde indført Tiende til Geiſt— 
ligheden og forvandledes før det meffe til Penge, og de 
Offre eller Offertoria, fom efter en endnu næften hos alle 
Religionspartier ſtedfindende Skik, til viſſe Tider brin— 

ges de Geiſtlige pas Alteret, ſtaage i hiſtoriſt Sammen⸗ 

hæng med hine de førfte Chriſtnes Oblattoner uden, dog 

paa nogen Maade at høre til Gudétjeneftens Handlinger. 
Derimod faldes endnu en Hovedhandling i den catholfe - 
Kirkes Cultus, Meffen, det ublodige Offer, fordi al 

Meffevræften, efter denne Kirkes Lærebegreb, ved Brøz 

dets og Vinens Confecration, ligeſom paa nye offrer 
Chrifti Legeme og Blod i det jødiffe Forſoningsoffers 
Betydning (Meffeoffer). Hos Hedningerne findes ends 
nu den gamle Offerſkik Sted i vore Tider; Chineſeren 
offrer ſine Guder Frugter, Caraiben, Tobak, Negeren i 

Veſtindien Brendeviin; og hos de vilde Pebpere-og Ans 

thropophager findes enonu ftedfe Spor af Menneſteof— 
fringer. . ja: 

Offertorium kaldes i den romerſte Kirfe den 

Gang, der iſtemmes eller. ſpilles paa Orgel, naar Fol— 

ket under Meſſen, gaaer til Offer. 

un Official kaldes i viffe Lande en Biſkops Vicarius i 
verdslige Retsanliggender (f. Ex. i Rgteſtabsſager);— 

derimod heder hans Vicarius i geiſtlige og Kirkeſager 

Suffraganeus. Officialet ev derfor den biſtoppelige Ret 
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i verdslige eriminelle Tilfælde, hvor en ſaadan Official i 
Biſtoppens Sted har Forfædet og affiger Domme. 

Officinel kaldes deels de enkelte, deels de tilberedes 
de eller ſammenſatte Lægemidler, der maae findes i et 
Apothek efter Pharmakopoͤens Beſtemmelſe; Ordet 
kommer af Officin, Benævnelfen paa et. pharmacentiſt 
Varkſted. 

Ofterdingen (Henrik von), eller Affterdingen, Eff⸗ 
terdingen, var een af de beromteſte Minneſangere fra bet 
I2te og 13de Aarhundred (den ſchwabiſte Tidsalder), - 
om hvis Levnettomftændigheder dog kun lidet er bekjendt. 
Som det heder tildragte han fin Ungdom i Øfterrig ved 
Hertug Leopold den 7des Hof med Tilnavnet: „der 
Ehrenhafce"” (den hæderlige). Her dannede har fig 
til Digter. Han foretog fig fra Tid til anden Reiſer 

og udbredede allevegne fin Fyrſtes Gerømmeife… Der 
famme gjorde han og ved Hermann af Thyringens Hof, 
hvor han i en offentlig Væddefamp modſatte Hermanns 

Lovpriſere Leopolds Berommelſe. Forbittrede forføgte 
hans Modſtandere alleſſags Midler for at bringe ham i 
Unaade hos Landgreven og fjerne ham fra Hoffet. En— 

deligt hidkaldtes efter Landgrevens Onſte, Klingsohr 
| fra Ungarn, en hoitberomt Sanger fra den Tid, for at 

afajøre Striden fom Voldgiftémand; fans Dom var til 
Fordeel for Ofterdingen. Vi have intet tilbage af Ofs 
terdingens Poeſie uden nogle Roller af Krigen i Wart— 
burg iden maneffiffe Samling. Der er ftridt meget 

| om han ffulde være Forfatter af Heldenbuch (Heltebogen) 
| eller Nibelungenlied (Niflungeſangen). 

Ogyges eller Ogygus nævnes ſom den aldſte 
Fyrſte i Attica, der paa hans Tid, omtrent 1796 for 
Chriſti Fodſel, ſtal have hedet Akta. Athenerne holdt 
ham for Indfodt. Efter andre Sagn var han Beher— 
feer over Aellenerne, Landets ældfte Beboere, hvilket 
Land førft efter ham ſtal være faldt Ogygia, men fenere 
af Boeotierne Boeotia; ſelv Thebens Ophbyggelſe tilſtri—⸗ 
ves ham, og en Port af famme havde Navn efter ham. 
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Dog udledes dette ogſaa af Ogygia, en Datter af Mio: 
be og Amphion. Under Ogyges's Regjering indtraf: 
ben berømte Overfvommelfe (ogygiſte Vandflod), ſom 
odelagde hele Attica, efter Larder 1759 for Chriſti 
Fodſel. En nyere Hypothes er den, at en egyptiſt Pr 
ſtecolonie ffal være fommen til Boeotien under en agyhp⸗ 
tiſt Konge Oghges, og derfra have udbredet fig over 
Attika. Endeligt bliver ogfaa Calypſos De. falde Or 
gygia. LS 
N ; 

Ohio, den Fjønne Flod, kaldes en for Flod i de 
nordamerifanffe Friſtater, der udſpringer ſydligt for 
Erie⸗-Soen, fører Navnet Alkeghany indtil den fydoftlig 
for Pittsburgah har optaget Menongahla, da den faaée 
Ravn af Øhio« Pag dens meget lange ſydveſtlige L06 
optager den paa Nordſiden, foruden mange andre ſmage 
Floder, Scioti, Miami og Wabafchfloden > og paa | 
Sydſiden Kentucky. Tenneſſee og Cumberlandsfloden og 
falder endeligt i Miſſiſippi. Den er ſeilbar hele fir Løb 
igjennem, og gjør Beboerne ved dens Bredder ſtor Tie—⸗ 
neſte til deres Produkters Affætning. De udbredte Eg⸗ 
ne nordligt for Floden kaldes med. et almindeligt Ravn. 
the western territory, og deles i Indiana og Landet 
nordveſtligt for Ohio. Til dens ſydlige Bredde ſtoder 
Friſtaten Kentucky og hoiere oppe Virginten. 

O'keefe (John). Denne Veteran blandt de nu le⸗ 
vende brittiſte Gramatiker, blev -føde i Dublin 1746. 
Da han var af catholſt Herkomſt blev hang Opdragelſe 
overgivet Water Auſtin, en irlandſt Sefuit af mange + 
Kundſkaber, der og var i Anſeelſe ſom geiftlig Taler. 
Under ham gjorde O'keefe betydelige Fremſtridt i det 
Franſke og i.den gamle Literatur, Ogſaa for Tegnefuns 
ſten, fom han ftuderede og udøvede ved Akademiet, vifte 
han megen Smag og Talent, Men Flygtigbed i hang 
Udkaſt og Svaghed paa Synet afholdt ham fra Fortfæts 
teljen af denne Kunſt. Derfra kom han i er Selſkab af | 
theatralffe Omvandrere (Spouters), hvis Omgang 
gjorde en ſaadan Virkning paa ham, at han i en Alder 
af 15 Aar, ſtrev et Skueſpil i fem Optog, Da han 

— 

N 
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War bleven bekjendt med Skueſpiller Moſſoz, betraadde 
han Skuepladſen i Dublin, hvor han blev i 12 Aar med 
megen Berommelſe. Nogle af hang dramatiffe Produk⸗ 

ter gjorde ſaadan Lykke, at Forfatteren derved bragtes 
tilat beſoge Londom Jer fandt han vel ei meget Bi⸗ 
fald ſom Sfuefpiller, men defto mere ſom drammatiſt 
Yndlingsſktribent. J Aaret 1800 blev han ved Blinde 
hed og andre Uſykkestilfelde fat i den forgeligſte Stilling. 
Han erholdt af denne Marfag en Beneficeforeſtilling paa 
Covent» Garden ; Theatret og holdet en. digtere Tale. til 
Publtkum, hvori Humor og Pathos vare paa det heldig⸗ 
fte blandede, — Hans fortrinligfte Wærfer ere: Tony 
Lumpkin in Town, 8, 1778; Son in Law, 8. 
1779: the Birthday, $., 1783; Omai, 8., 1783; 
Prisoners, at Large; -8:; 1788; "The; Toy, 8, 
1789; World in a village, Comedy, 8, 1793; 
Londøn Hermit, 8., 1793; Wild OQats, 8, 

1794; Lifis Vagaries, Comed,- 8, 1795; Irilh 
Mimic,, 1798; Alfred, a drama &c,” 

Olavides (Don Pablo), Greve af Pilo, blev føde 
1740i Lima, Perus Hovedſtad og kom tidliot til Ma— 
drid, hvor hans medfodte Talenter og Vitkſomhed 

ſnart hævede ham til vigtige Embeder. Han fulgte 
Greven af Aranda ſom Sekreteer paa hans Geſandtſt ab 

til Franferig. Ved fin Omgang med denne muntre og 
letfindige Nation, tabte han fin ſpanſte Strenghed, ans 
tog tildeels dens Sæder og fattede Tilbøielighed til dens 
Characteer. Efter hans Tilbagekomſt til Spanien 
ophsiede Carl 3die ham i Greveſtanden og gjorde ham til 
Intendant i Sevilla. Han udkaſtede adffillige ftore og 
nyttige Planer, blandt andre den at dyrke Sierra Mo— 
rena. Dette paa Hoiderne tørre, i dets Dale moradfige 
og paa alle Sider uveiſomme Bjerg har en Længde af 27 
og en Bredde af 6 Mile, For at giore det ſtikket til 
Agerdyrkning og Handel kaldte Olavides Coloniſter af 
alle Nationer, iſer Tydfe, derhen. En ſikker Beſkyt⸗ 
telſe fra Regjeringens Side vænnede dem fnart til Jords 

bunden og deres Atbeider. Gode Vertshuſe fremſtode 
AX hidtil øde Egne, og endnu ev dette Diſtrikt af Spanien 
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det, hvor Reiſende befinde ſig bedſſt. Der anlagdes 
nye Bygninger efter Intendantens Planer, ſom her vils 

de indrette Silkemanufacturer og faldte derfor Arbeidere 
fra Lyon. Svære udentvivl overdrevne Beſtyldninger 
afbrøde denne Fremgang, og den Mand, der havde foror 
get Fedrenelandete Glands eg Velfærd ved heldige Inde 
retninger, blev kaſtet 1 Fongſel og blev holdt tre Mor fans 
gen, Imidlertid vare de Tjenefter han havde viiſt Sta⸗ 
ten, for betydelige til at glemmes; der fandres Venner, 
fon gſorde ham hang Fiugt mulig. Han begav fig til 
Venedig, hvorfra han dog fiden kom tilbage til Spanien 
og døde der 1803. San holder Olavides for Forfatter 

af et ſpanſt Vork under Titel: El! Evangelio in triun- 
fo, hvori Religionen forfvares mod Vantroen, og hvil 
fer, uagtet fit maadelige Indhold, læftes [aa hyppigt, at 
der inden fo Aar udkom otte Udgaver. ” 

Olbers (Wilhelm) blev født i Arbergen i Hertug⸗ 
dommet Bremen 1758, lever nu fom Doctor Wedicinæ 
og praftiferende Læge i Bremen og fyffelfærrer fig af færs 

deles Tilbøieligbed med Aftronomten, hvori ban har er—⸗ 

hvervet fig et varigt Navn. Han rettede fin Opmérk⸗ 
fombed ifær paa Cometerne. Et Beviis paa fine Bees 
ſtrebelſers Held leverede han i fin nye og begvemme Mer 
thode af beregne en Comets Bane af. egne Jaattagelfer 
(Weimar 1797). Endnu mere berømt blev han, da 
han den 28de Marté 802 opdagede en nye Planet imellem 
Mars og Jupiter. Han gav den avner Veſta. Des⸗ 
uden har Olbers fErever enfelte Afhandlinger om Para— 

laxberegningen, om de fra Himlen nedfaldne Stene 20. 

Hans Inauguraldiſſertation handler De oculi muta- 

tionibus internis (1780). 

Oldenburg, et fordums Grevſtab i Weſtphalen, 
ved Weſer og Hunte, figger imellem Oſtfrieeland, Jes 
ver, Bremen og Floden Weſer og er Stamhuſet for de 
nuregjerende Konger af Danmarf, Fra 1547 var det 
forenet med Delmenhorft og fom 1667 til den i Dans 
mark regjererde Linie, da deri grevelige Familie uddøde. 

Danmar bortbyttede Oldenburg og Delmenhorſt mod 
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den hertugelige Deel af Holſteen til Storfyrften af Russ 
"and (1773), fom igjen overlod dem til fin Fatter Fre— 
derik Auguſt, Hertug af Holſteen og Biſtop af Luͤbſck, 
der blev Stifter af den anden Green af den hoifteen-eus 
tinſte Linie. Dette Bytte ſaavelſom Aftrædelfen bekrof— 
fedes af Keiferen 1777. Tillige ophviede han de to 
Grevffaber Oldenburg og Delmenhorſt til et HSerrugdom 
under Navn af Oldenburg og meddeelte Hertugen den 
Stemme paa Rigsdagen, fom den forrige gottorpfſte 
Linie havde havt. Wed den almindelige Skadesloshol⸗ 
delfe 1802 ſtulde Hertugen tabe Elsfleter Tolden, der i 

- Gjennemfnit aarligt beløber fig til 60000 Daler, og af⸗ 
traadde ſom Biſkop af Låbed nogle Landsbyer og Dom⸗ 
ſtiftsbygninger til Rigsſtaden Luͤbeck. Derimod erholdt 
han Biſpedommet Lübeck med Domcapitlets Beſiddelſer 
ſom arvelig Eiendom, videre det. hannoverſte Amt 
Wildeshauſen og de to münſterſte Amter Vechte og 
Klopenburg, tilfammen 54 Quadratmile med 85000 
Indbyggere og over 200000. Cylden Indkomſter. 
Det egentlige Hertugdom Oldenburg tilligemed Dels 
menhorſt ulgjør 46 Quadratmile med 92000 Ind dbngs 
gere og 4940000 Gylden Indkomſter. Beløbet af 
Elsfleter Tolden angav Hertugen i Aaret 1803 til 
120000 Gylden, og bevirfede ved Ruslands Mægling, 

… mt denne endnu blev ham tilftaaet paa 10 Mar. Her—⸗ 
fugen, ſom den 14de Oct. 1808 tiltraadde Rhinfor— 
bundet, blev i Beſiddelſe af fine Lande, indtil Napos 
Icon ved fit Decret af 10 Dec. 1810. indlemmede dem 
tilligemed mere af Tydſtland i fi * Lande. Oldenburg 
blev lagt til Weſermundingernes, Lübeck til Elbmun—⸗ 
dingernes Departement. Denne Voldſomhed af Frans" 
kerigs Beherſker fornærmede ifær Rusland. Den Ska— 
deslssholdelſe, ſom Frankerig i ubeftemte Udtryk tils 
bod, blev hverken modtagen af Hertugen efler Rusland. 

* 

Ved Napoleons Affættelfe kom Hertugen af Oldenburg 
igjen i Beſiddelſe af fine Lande. Den nu rvegjerende 

Hertug Peter Frederik Wilhelm, født den 3die Jan. 
17547 fuccederede fin Fader Frederik Auguſt 1785 un: 
der Atminiftration af fin Fetter, Fyr — af Luͤbeck. 

e 
—* 
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Hans —— ere Oldenburg og Eutin. Stor⸗ 
relſen af Hertugens Lande tilſammen angaves i Aaret 
1318 cil 126 Quadratmile med 213,645 Indb. 

Oldendorp (Chriſtian Johan) født 1772 i Slottet 
Marienborn i Wetterau, har gjort fig bekjendt ved fine 
Ildebrande⸗ og Brandſtykker, af hvile han har foreviiſt 
adffillige offentligt, ” Kjendere i Kunſten tilfaae ham 
i dette Slags Malerie et ikke almindeligt Talent og favs- 
ne ei faa meget Kunſt i Tegning, Colorit og Skygge ſom 
en ledende Idee i Anordningen, uden bvilfen der Hele et 
fan have Eenhed. De flefte af hans Arbeider mangle 
desuden den hoiere poetiffe Characteer for af være ægte 
Kunſtproducter. Den tydffe Frihedskrig bortdrog den 
patriotiſte Kunſtner fra fine ſtille Sysler og kaldte 
ham under der fadfiffe Banner; efter Freden dyrker ban 
paa nne fin Kunſt i Dresden og er tillige optraadt ſom 

humoriſtiſt Forfatter. 

Oldſager fee Antiquiteter. 

Olearius (Adam) egentligt Oelſchlaͤger, blev fodt . 
Begyndelſen af det 17de Aarhundred i Aſchersleben i det 
Halberſtadtſte, hvor hans Fader var Skrader. Han blev 
Magiſter i Leipzig og Aſſeſſor ved det philoſophiſte Fa⸗ 
cultet ſamt i det lille Fyrſtecolleg ium⸗ Collegiat, men 
vendte fig derpaa af ubefjendte Aarſager til Holſteen og 
blev Hofmathematieus og Bibliothekar hos den daværens 
de Hertug Frederik den 3die af Helſteen. J Aaret 

1635 ſendte Hertugen ham med er anſerligt Geſandt⸗ 
ſtab, hvori Digteren Paul Flemming befandt fig, ſom 
fyrſtelig Raad og Sekreteer til Moſkau, til fin Svoger, 
Czar Michael Feodorowitz, og fiden anden Gang med fame 
me Geſandtſkab til Rusland og derfra til Kongen af Pers 
ſien Schach Sofi. Han kom lykkeligt tilbage til Gottorp 
1639 og udgav over denne Reiſe en i flere Henſeender 
merkvardig og paa vigtige Noticer rig Beſtrivelſe, der 
endnu er i Anſeelſe, omendſtjondt den heller ikke mange 
ler Beviſer paa Lettroenhed. J Perſien havde han 
grundigen lært Landets Sprog og medbragt derfra ads 

J * 

— 
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fkillige Haandſtrifter, blandt anse Digteren Saadis 
Verker; dennes Guliſtan eller Roſenhaven og den arabi— 
ſte Digter Loemans Fabler overfatte han paa Tydſt. I 
Aaret 1651 blev han optagen idet frugtbringende! Sel, 
fab under Navn af den Megetſtrabende. | Foruden 
dvennævnte Varker har han deels udgivet adfkillige andre 
Skrifter fom Flemmings Epigrammata latina, Man— 
delslohs Reiſebeſtrivelſe 20., deels ſelv forfattet adſtil⸗ 
lige ſom: gotrerphifde Kunſtkammer; holſteiniſche 
Chronik vom 1448 big 1663; Siegs und Triumphsfah— 
ne Guſtav Adolphs; Ballet von der Unbeſtaͤndigkeit der 
weltlichen Dinge; Erfundener Weg zum Paradies; Hire 
ſtorie der Cleopatra; Relation von dem gottorpiſchen 
Parnaſſe; luftige Hiftorie, woher dag Tabakrauchen 
Fomme ꝛc. — Olearius fortjener og hæderligt aft omtales 
med Henſyn til Sproget. — Hans Stiil ev mandig og 
veen og intetſteds fordærvet ved dei den Tids Stiil brus 
gelige Pedanterier. 

Olie kaldes feedagtige Flydende Sager, der ei lade 
fig forene med Vand og brænde og dunfte bort, naar de 
antændes, ved Hjelp afen Vege. Der gives Subſtanſer 
af dette Slags af alfe tre Narurriger. Den dyriſte Olie 
kaldes Fidt og er flydende faalænge den ér varm og i det 
dyrifEe Legeme, men udenfor dette og i Kulden ſtyrkner 
det til en faſtere Maſſe, der dog igjen ved Hjelp af Vars 
men bliver flydende. Der har fir Sæde i Cellevævet og 
affondres fra Blodet, ſtjondt man ei endnu tilfrælfelige 
har afgjort pan hvad Maade. Det beſtager af Vand- og 
Stikſtof, Kul og Suurfrof i et forſtjelligt Fothold. Af 
det tilbereder man Zidtfyrs. Ved en vig Udfyldning gis 
ver det Menneſket en meer ellev mindre behagelig Form. 
J Alderen forfvinder der, deraf Rynkerne. Rolighed, 
god Nering, Unddragelſe af Lys og fugtig Luft befordre 
Fidtets iesget⸗. Planteolien har ſtor Lighed 
med den dyriſte. Dog have nogle Arter ogſaa færdeleg 
Egenſkaber. Man føjelner mellem fo Hovedſtags vege— 
tabiliſt Olie, nemlig feed og atheriſt, den ſidſte kaldes 
og væfentlig elfer lugtende Olie. Planteoliens Deftands 
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dele ere Vandſtof og Kulſtof; den atheriſke Olie inder 
deholder mere af det førfte, den fede mere af det ſidſte. 
Ved gradviis Forbindelſe med Suurſtof bliver den harſt, 
ved hurtig Forbindelſe dermed brender den. Wtheriſt 
eller lugtende Ofte, der ogſaa tit har en ſterk Smag, er—⸗ 
hoider man af ſterktlugtende vegetabiliſte Subſtanſer for— 
nemmeligt ved Deſtillation i Vand, ſſeldnere ved Uds 
presning f. Er. Citronolie. Den oploſes i Viinſpiritus, 
mere eller mindre ogſaa i Band, tændes i Lueild uden at 
ophedes og blive hverken empyrenumatife eller harſt. 
De ætheriffe Oliearters Flydenhed og Tyngde er forſtjel⸗ 
Tig ſaavelſom deres Farve. Nogle ere tungere end Vans 
det og ſynke til Bunds deri. landede med Sukker las 
de de fig forene med Vandet, Ved den frie Lufts Paa— 
virkning forbindes de ærheriffe Oliearter lettere” med 
Suurſtoffet, end de fede, antage derved en Farve, . blive 
tykkere og forvandles til Harts. Legemer der ere gjens 
nemtrukne af flig Olie modftaaer Forraadnelſen, og ders 
paa grunder. fig Theorien om Yndbalfamering. .· Alle 

krydret⸗lugtende Planter indeholde ærherife Olie, der 
har Plantené Lugt, hvoraf den kommer. Hos mange 
Planter findev man ærhevifE Olie i alle deres Dele, . hos 
undre fun i Blomſterne, Bladene, Frugterne ,… Skal⸗ 
lerne og Seden, eller i Barfen og Rødderne Hos 
færdeleg mange Planter findes enten alle eller dog de fleſte 
LægedomsÉræfter i den ærheriffe Olie, hvorfor den er af 
ſtor Vigtighed for Apothekeren. Planter, der vore pan 
tørce folrige Steder, give den bedſte ærheriffe Olie. Ved 
ſammes Tørren formindſtes Oliens Quantitet. Ved 
Hielp af Deftillation i Band uddrager man dg atheriſk 
Olie af nogle animalffe Subftanfer f. Er. af Myrer, 
Bævergæl og andre. Naar Vandet, hvori man. har 
kommet de aromatiſke Planter ved Deftillationen har 
naaet Kogegraden, faa formme.de fleſte ærberiffe Oliears . 

"ter frem," dog feer derre og hos nogle ved en mindre > 
Grad. Go lettere de ere defto før ſteer Overgangen. 
Mange Planter behøve fun et Dampbad for. at faae 

" Olien ud af dem. Vandet forener ſig og med Olien; 
man afſondrer det derved at man tildæffer den hele ved 
Deſtillationen erholdte Blanding, der feer -melfeagtig 
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ud og fætter den paa et Fjølige Sted. Her ſynker den 
tunge Olie fig til, Bunds, men den lettere ſpommer 
ovenpaa og fan afſondres uden ſynderlig Umag. Naar 
man har ſtildt den fra de flimede Dele, ſom ligeledes 
findes i den, faa maa den gjemmes i vel tilproppede 
Klaffer. — Den fede Olie, "der og kaldes udpreffet 
Olie, fEjøndt man ei faaer alle Arter ved Udpresning 
ſpommer paa Vandet og er altſaa fpecifiÉ lettere. Den 
efterlader en gjennemfigtig Plet paa Papiir, hvilken et 
igjen forfvinder ved Papirets OØpvarmen,… fordi denne 
Olie, naar den ſtal gjores flygtig, behøver en langt hoie⸗ 
te Hedegrad end kogende Vands. - Den fader fig et spløs 
fe i Viinſpiritus, og faaer,, om den end i friſt Tilſtand 
gere nof fan mild, naar den bliver harſt, en ſtarp, bis 
dende, brændende Smag og en niodbydelig Lugt; gamle 
fordærvede faavelfom umodne Sædeforn give en flettere 
Olie. De føde Oliearter af Planteriget faaes af ſaa⸗ 
danne Plantekjerner og Planteſedkorn, ſom fammenrevs 
ne med Vandet levere Emulfioner, De flefte af dem 
faaet man ved Udpresning. J det Store ſteer dette i 
egne Oliemoller. Her ſtampes Sadkornene enten ſtalle⸗ 
de eller uffallede, detnæft opvarmes de, for at lette Uds 
presningen, og bringes under Preſſen. Ved fold Uds 
presning bringer man ei al Olie ud af Sæden ; men ved 
alt for ſterk Opparmen fader man Olien fom derved lets 
tere bliver harſt. Alle friſk udpreſſede Oliearter indehols 
de en Mængde Sliimdele, fom ere udflødne med under 
Presningen, hvorfor de ei fee flare ud. Ved Stilles 
ſtagen blive de gandſte klare og kunne gydes af Bunds 
faldet. Man erholder og den fede Olie ved at afkoge 
viſſe Frugter eller Sadkjerner. Dette er ifær det faar 
faldre Planſeſmor. Mange af de fede Oliearter tørres 
i Luften til en faft Maſſe, andre derimod bliver, ſtedſe 
Slødbe. Naar man koger de førfte befordres deres Hen— 

torren endnu mere, fordi de vandagtige og fliimagtige 
Dele derved gaae bort, Diſſe torrende Oliearter ſtivne 

forſt ved en langt hoiere Kuldegrad end de blødere; af 
diſſe ſidſte ſmelte nogle til et Slags Smør alerede ved 

den ſedvanlige Varmegrad. Til Kogen udfordre alle en 
Varmegrad, ſom man regner til 60 Grader Fahrenheit. 

— 
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Forſt, naar de ved Heden blive flygtige, funne de ans 
tændes, De hede Oliearter fade fig ei blande med. Vans 
det. Naar man ryfter begge Subſtanſer med hinanden, 
ftemkommer en uklar melkagtig Vedſte, hvoraf dog 
Olien igjen fuart ſtiller ſig fra Vandet og fvoømmer 
ovenpaa. Én vedvarende melkeggtig Vedſte faner man, 
maar man river de olieagtige Plante ſedkorn med Vand. 
Denne Plantemelk kaldes Emulſion. J ſamme er 
Olien ei blandet med Bandet, men fun ved Hjelp af 
Slimet fordeelt i famme og fan affontres derfra. . J 
Varmen oploſe de fede Oliearter Harts og Svovl. Med 
ærfende Ludſalte forbinde de fig paa det noieſte, blive 
i denne Forbindelſe ogfaa. felv oploſelige og til Sæbe. 
Naar man ryſter den fede Olie med Kalkvand, bliver den 
tykkere. Blye, Kobber, Bruunſteen og Arſenik ,angris 
ber den fede Olie og oploſer den lidt efter lidt. Ved Fors 
brænden fremkommer et Sod der hidrører af det formes 
delſt Mangel paa Suurſtof uforbrændt blevne Kulſtof. 
Naar man derfor giver Vegen ien Lampe den Indret⸗ 
ning, at £uften fan gaae igjennem Luens Axel, faa unde 
gaaes at Rog, og der danner fig fun Vanddunſt 59 kul⸗ 
fyre Gas. Efter Lavoiſiers Forſog fortere 19% Gran 
Bomolie ved Korbrenden 62 Gran Livsluft, og derved 
Danner 543 Gran kulſyre Gas og 27 Gran Vand. Ved 

Decarboniſation funne de fede Oliearter forvandles til 
cetheriſte, da en Deel af deres Kulſtof derved beroves 
dem. — De Oliearter, ſom man falder empyreumatiſte, 
ere Produkter, der frembringes af Oliearterne forſt ved 
Ildens Paavirkning. De have en brænde, ubehagelig 
Lugt, en fFarp bitter Smag, en mork Farve og en tems 
melig tyk Conſiſtens. Man fan uddrage dem ved tør 
Deftillarion, faavel af dyrviffe ſom vegetabiliſte Oliear⸗ 
fer. — J mange Henſeender forfFjellig fra de to ovens 
nævnte Slags er den mineralſte, Fords eller Bjergolien. 
Den er almindelig bruunrød eller fortebruun af Farve; 
dog gives der og et hvidt, klart og et guult Slags. Den 
meſte Bjergolie udvælder af hvide, forte og gule Leerlag, 
ifær i Egnen ved Derbent, Schamakie og Bafu i den 
rusſiſke Provinds Schirwan (fordum en Deel af Perfis 
en). "I Lothringen," i det Modenefiffe og PØR Den Su: 
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fx matra ndvælder ligeledes nogen Bjergolie af Jorden. 
Blandt alle draabeformede Flydenheder ev den hvide 

Biergolie den letteſte. Dens Lugt er gjennemtrængene 
de, behagelig Érydret og ligner Lugten af vectificeret 
Bernſteenolie. Den er opløfelig t etheriſt Olie, men et, 
i feed Olie eller i Viinſpiritus, naar man et færter Harts 
til. aar den holdes til Lueild antændes den alerede i 

, nogen Fraſtand formedelft fin Dunſtkreds og brænder med 
ſterk Røg i en blaalig Flamme, Den er overordentlig 
Tynd og bortdunſter ſaart. Naar man dypper almindes 
ligt hvidt Paptir deri, feer man den førfvinde uden at ef⸗ 
terlade fig Spor af Plet. J frie Luft bliver den tykkere, 
antager en bruunagtig Farve og en modbydelig Lugt. 
Deſtillerer man den tit Vand, gaaer den uforendret over. 
Deir bruunrode eller fortagtig brune Bjergolie ev langt 
hyppigere. Den findes i flere Egne af Tyoͤſtland, i 
Schweiz, Italien, Frankerig og andre Steder. Kun 
ved dens Farve, uhehagelige Lugt ſtorre Tethed, men 
ei i der Veſentlige afviger den fra den fine hvide Bjerg⸗ 
olie. Den udvælder ef blot af Jordlaag, men va af 
Steenſprekker, og det ofte paa ſaadanne Steder, hvor 
man ci finder Spor af Steenkul, ſom dog ellers pleie af 
væve Bjergoliené Moder. — Hvad Nytten af de for— 
ſtjellige Oftearter angaaesr, daer den temmelig alminde— 
ligt bekſendt. Enhver veed, atde anvendes til alminde— 

ligt Auuébrua i Lamper, til Spiſer, ſamt i mange Kun—⸗ 
ſter og Manufacturer ſaavelſom i Apothekerne paa mang⸗ 
foldig Maade og ere af ſtor Vigtighed. 

Oliemalervie. ev ten Kunſt at male med Oliefarver 
2: Nmed Farver, der ere revne i Olie og derved begvems 
gjorde til af paaſtryges med Penſelen. I de ældre Tider 
fjendte nan fun Brugen af Vandfarver. Man har 
holdt Brodrene van Eyk, Hubert og iſer Johan for de 
førfte Opfindere af Oliemaleriet, men adffillige Malerier 
af unægtelig hoiere Alder bevife, at Oliemaleriet var bes 

kjendt før Johan van Eyk, fun malede man før hans Tid. 
” uden Fardighed, og Oliemaleriet kom og, formedelſt de 
dermed forbundne Vanſteligheder igjen i Forfald. Men 
Johan van Eyk opfandt Kunſten paa nye, overvandt 
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alle dermed forbundne Vanfkeligheder og bragte den i 
Flor Dette kan man bevife deraf, at. Oliemaleriet var 
afbrudt hundrede Aar før Johan van Eyk, og at Man i 
det 24de og 15de Aarhundred indtil hans Tid blot males - 
de med Vandfarver, hvilke hyppigen bleve i Brug indtil 
1459. Johan van Eyk varen Ven af Chemien,  bhvils 
fer gav ham Leilighed til igjen at opdage den Kunſt at 
male med Olie. Han'opfandtnemlig en Fernis, hvor⸗ 
med han overtrak fine Vandfarve Malerier og gav dem. 
Derved mere Glands og Styrke; men denne Fernis tøre 
vedes vanſteligt, og, da han engang fatte et af fine Mas 
lexier ud i Solen, fprang det. Dette bevægede ham til, 
ifteder for den forvige Fernis, at koge en anden af Nod⸗ 
der og Linolie, ſom lykkedes bedre end den forſte. Herved 
bemerkede han, at Farverne langt lettere lade fig blande 
med Olie end med Liimvand og Wggehvide og beſluttede at 
folge denne Methede. Han begyndte dermed imellem 1402 
og 1410 og underviſte ogſaa to af fine Landsmænd deri, 
nemlig Rogerfra Bruͤgge og Roger van der Weyden. De 
paafolgende Malere gjorde Kunſten ſtedſe fuldfomnere. 
Oliefarverne have ſtore Fordele for Vandfarverne, ſaavel 
i Henſeende til Maleriets Bearbeidelſe ſom til dere Virk⸗ 
ning. Naar Oliefarven engang er torret, ſaa oploſer 
den fig ei igjen ſaalet; derfor kan et Sted males over 
igjen, faa ofte Maleren vil, Menved gjentagen Overs 
maling fan den bedſte Harmonie og Farvens høiefte 
Virkning lettere opnages, end naat man maa lade Fars 
verne blive ſaaledes ſom de engang ere paaſtrogne. Olies 
farver kunne ogfaa ſettes over hverandre, ſaaledes af 
den underfte finner igjennem, en vigtig Fordeel, ſom 
Vandfatverne ei have. Endeligt, da Oliefarven er ſeig, 
og nær ved hverandre lagte Tinter ei flyde i hverandre, 
faa fan Maleren bevirke, faavel en bedre Blanding, ſom 
en begvemmere Forbindelfe af Farverne i Oliemaleriet 
end i Vandfarve. Da Farven ei forandrer fig i der Tor—⸗ 
re ſom Vandfarver, faa har Maleren den Fordeel ſikkre— 

re at kunne bedomme ſin Farve under Arbeidet. Virk— 

ningen af Maleriet i Oliefarve har Fortrin for alle andre 
Arter. Farverne ere vel noget morkere, men og mere 
1, Ft i ' 
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glindſende end Vandfarver. Man faner i Oliefarverne 
. der blide, duftende Veſen, hvormed Naturen giver fine 
Landſkaber den ſtorſte Ynde, det Gjennemfigtige ved 
Skyggen og det Sammenflydende i Farverne … Derimod 
har Oliemaleriet ogſaa der Ufordeelagtige ved-fig, at det 
formedelft det paafaldende Lyſes Skin ei kan fees lige godt 
fra alle Sider, at enhver Olie med Tiden bliver guul og 
derved anſtikker de forſtjellige Farveſtſer, at Støvet hef⸗ 
ter fig faftere derved, ſtiondt man dog kan forekomme 
dette ved at overſteyge Maleriet med Wggehvide. Jov— 

rigt maa man til Oliemaleriet tage faadanne Oliearter, 
ſom tørres f. E. Noddeolie, Valmueolie ꝛc. Nogle Fars 
ver maae desuden blandes med Fernis. 

Oligarchie ev efter Ordbetydningen nogle faa Pers 
foners Herredom; i fædvanlig Betydning Ariſtokratiets 
Udartelſe, naar den hoieſte Magt gaaer over fra det 
ſamtlige dertil berettigede Corps til nogle faa Familier els 
(ev enkelte Individuer; en Forandring, fom vigtigt nok 
tidligere eller fifdigere fynes uundgaaelig, jo mere Tidens 
Løb ei alene Eiendomme ſammendynges i Enfeltes Hæns 
der, men een eller anden Famifie tillige erholder en m 
ralſt Overlegenhedved udmærfede Mænd i ſamme. Me 
derimod ev der og ofte, fornemmelig i de nyere Tider, 
ſtreget mod Oligarchie, hvor ſamme aldeles ikke fandt 
Sted f. Er. af de Franſte ved deres Angreb paa Schweiz. 
Man valgte fun dette forhadte Navn for at gjøre der der 
ftedfindende, tildeels meget velgjørende Ariſtokratie lis 
geledes forhadt: Iøvrigt ſynes Oligarchiet at funne 
foretrekkes ſaavel Folkeherredommet, ſom en Enkelts 
vilkaarlige Magt, og Erfaring lærer, at den ſtore Mass. 
fe-af Folket nød ſtor perfonlig Frihed og blomſtrende 
Welftand under enkelte mægtige Familier Herredom, 
kun at den var udelukket fra Regjeringen og folgeligt ei 
ſelv kunde virke directe til den bedre Tilſtand. Den 
Grandſelinie, ſom adſtiller Oligarchie fra Ariſtokra— 
tie lader ſig kun beſtemme i Almindelighed og kan kun 
i ethvert giver Tilfælde beſtemmes efter Omſtendig—⸗ 
hederne, 'y 
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VOrlinda fre Fernambuco. 

Oliva ev et beromt Ciſterzienſer⸗Kloſter, ei langt 
fra Danzig, hvor der er ſluttet en Bred, 1660 (fee 
Srebsfrierigrd, 

Olivarez (Gaſparo de Gusman, Greve af) Her⸗ 
tug af Sanlucar, af en fornem ſpanſt Familie, var født 
i Rom, hvor hans Fader var Geſandt hos Sirtus. ste. 
Det Huus, hvori han var kommen til Verden, var Ne— 
ros gamle Pallads, og hans Fiender benyttede ſiden dens 
ne Leilighed til at ſammenligne hans grufomme libøielige 
hed med denne Keiſers Tyrannie. Olivarez's Fader 
faldt i Mistanke for at have forgivet Paven ved ef Brev; 
hvis han havde gjort fig Æyldig i denne Forbrydelſe, blev 
han i det mindſte flet belønnet derfor, thi hans Formues⸗ 
omſtendigheder vare ſaa indſtrenkede, at han neppe funs 
de holde fin Søn i Sevilla og fiden ved Univerſitetet i 
Salamanca. En høi ærgjerrig Stræben udviklede fig tids 
ligt hos Ynglingen, hvilken endnu fif mere Fiæring, da 
"Gan kom til Hoffet og det lykkedes ham og at vinde Phi 2 

( de den a4ades Yndeſt ſom Fortrolig i hans Kjerlighedsins 
iguer. Fra Yndling opfvingede han fig i Hertugen af, 

Uzedas Plads til Primierminiſter og udøvede; 22 Aaren 
næften uindſtrenket Magt. Han betegnede Beghndelſen af 
ſit Miniſterium med nyttige Forordninger. For at fremme 
Befolkningen fritog han alle Nygifte i fire Aar fra alle 
Afgifter, men dem, ſom avlede fer Sønner for alle Afgif— 
ter paa Livstid. . Han tillod og Børn at gifte fig uden 
Forældrenes Samtykke; en Tilladelfe, der dog Fun fan 
retferdiggjores ved Rigets ftore Folkemangel. Han for⸗ 
bod Provindſernes Beboere under fvær Pengeſtraf af 
gaae til Madrid eller Sevilla uden vigtige Forretninger, 
Han lovede fremmede Haandværkere og Landmænd, der 

… vilde nedfætte fig i Spanien, Fritagelſe for Sfatter. 

Men ifteder for ftedfe at have Rigets Vel ftand for Pie, 
— beſtrebte han fig fun at træffe Penge af det, for at 

vedligeholde rig med Nabomagterne. Hans ubøielige || 
Haardhed var Aarfag i at Catalonien gjorde Oprør, for 

at holde over fine Privilegier, fom man føgte at berøve 

* 
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denne Provinds. Portugiſerne, der vare Ejede af de Un— 
dertrykkelſer, de vare udfatre for, afkaſtede der ſpanſte 
Aag og erkſendte i Aaret 1640 Hertugen af Braganza 
for deres. Konge. Olivarez havde den Uforſtammenhed 

- at forfynde Kongen derte form noget Glædeligt, da han 
derved fif Ret til at inddrage Hertugen af Braganzas. 

ubyre Rigdomme. Krigen gik imidlertid uheldig for 
Spanierne; deres Hare bleve flagne af de Franſte og des 
res Flaader af Øsllænderne, faa at Kongen fane fig nødt 

til 1643 at affætre fin Miniſter, der var bleven Gien—⸗ 
ftand for almindelig Utilfredshed. Olivarez maatte 
træde bort fra Skuepladſen i der Hieblik han, befriet fra 
fin frygtelige Medbeiler Richelieu, havde været iſtand 
til at'gjenoprette Rigets Anliggender. Maaſkee var 
han bleven tilbagekaldt, Hvis fan et til fir Forfvar havde 
forfatter er Skrift der fornærmede adffillige mægtige Per— 
foner,”faa at Kongen fandt det. vaadeligt at bortfjerne 
ham endnu mere og indfrænfe ham til Toro, hvor fan 
Døde uden Born 1643. Foruden Gruſomhed og Gjere 

righed beſtyldte man Ofivarej endnu for mange Forbrye 
delſer, der dog ſtaa mindre til at beviſe. Saaledes f£uls 

de han ved en Feſt have ladet iforgive Kongens Onkel, 
Erkehertug Leopold, der var kommen til Spanien for af 

bevirke hans Affættelfe. ” Han ſtal tillige have været 
hsif overtroiſt og en Tilhænger af Aſtrologie og Magie. 
Han ffal have holdt Muhamed for den ſtorſte Politiker 
øg ved fiere Leiligheder beftræbt fig for at efterlig— 
ne bam. ; ; . i 

Oliven kaldes Olietreets Frugt, der har uden til 
et fortgrønligt, undertiden og hvidagtigt ellev roͤbruunt 
Kjod, hvori den haarde Steen eller Nød med Frugtkſer⸗ 
nen fidder. Raa har Frugtenen ubehagelig bitter Smag 
øger uſpiſelig. Man benytter fornemmeligt Oliven til 
den fortræffelige Bomolie. De Frugter, hertil ſkulle 
bruges, maa ſamles med Omhyggelighed; de mane være 
modne, men ei overmodne. De knuſes førft ien dertil— 
beſtemt Mølle og bringes derpaa under Preſſen. Den 
førfte Sang trykkes de fun fvagt. . Den derved erholdte 
Olie er den koſtbareſte, hvid af Farve, ualmindelig mild, 

— 
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fad af Smag og blot drypper af Søder. Man falder + 
den og Jomfrueolie. Noget ringere er det Slags ſom 
erholdes ved en noget ſterkere Presning, hvorved Kjers 
nen faavelsom dens Skal give Olie, der dog eter ſaa god 
fom den af Kjødet. Naar der endeligt, efter ſterk Pres⸗ 
fen ingen Olie mere finder, faa gyder man kogende Vand 
paa Waffen, rører den um og vreffer paa nyt. - Herved 
faner man Vand blander med Olie. Den fidfte afſondrer 
fig fnart fra andet og fvonrmet ovenpaa, faa at man 
begvemt fan tage den bort. Dette ſidſte Slags er rin⸗ 
geft og bruges deels til at brænde, deels i Manufacturer, 
Brugen af Bomuld. ev meget ftor; den føres derfor aar⸗ 
ligt i ſtore Quantiteter fra de ſydlige Lande til de nordli⸗ 
ge paa Ege⸗Fade. Skal Bomolien længe holde fig god, 
faa maae den kommes i vel tilproppede Glasflaſker med 
fnævre Halſe, hvilke man giemmer paa et fjøligt Sted. 
Der gives endnu flere Kunſter, ſom man bruger for at - 
holde den fra at blive har. Der foregaaer ogſaa mange 
Bedragerier med Bomolien. Hoiſt adelig for Menne—⸗ 
ſtets Sundhed er Efterlignelſen af Bomolien ved Linolie 
og Roeo'ie, ſom kommes i Blyekar for at den kan faae 
Bomoliens Sodhed og Hvidhed. Som bekjendt oplosſe 
de fede Oliearter en et ubetydelig Mangde Blydele og blis - — 
ve derved giftige. Den oekonomiſte Benyttelſe af Zom: 
olien er mangfoldig. Øen brændes, nydes til Spifer 
og ev af Bigtighed i Legekunſten. Ifolge dens Fedme 
indflutter den den ſtarpe Pirring i det menneffelige Les 
geme, gjør Trævlerne og Karrene glatte og ſmidige og 
flapper alt for ſterkt ſpendte Dele. Bomolie beſidder 

den herlige Cgenffab, at kunne tilintetgſore Virkningen 
af ſtarpe ædende Gifte i Legemet; den giver de angrebne 
Tarme et beſtyttende Overtrak, lindrer Hoſte, ſom kom— 

mer "af ſtarp Pirren eller Krampe, Steenſmerter og 
mange andre Sygdomme. Ogſaa udvendigt gjør den i 
mange Tilfælde fortræffelig Tjenefte, fornemmeligt mod | 
giftige Slangers Bid, — Oliven nedfaltes ogſaa og ſen⸗ 

des vidt omkring. & 

Olmuͤtz, den Forrige Hovedſtad i Markgrevſtkabet 

Maähren, ien Kreds af ſamme Navn, er gandſke omgi⸗ 
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vet uf Floden March, vel bygget og ſtarkt befaſtet. 
Den har 900 Huſe og 14000 Indbyggere foruden 
Beſeétningen, et ſtiont Raadhuus, et Lyceum, et 

Ridderakademie, mange Kirker og Kloſtre, af hvilfe 
dog nogle ere ophævede og i Forſtaden de vidtløftige erkebi⸗ 
ſkoppelige Bygninger. "Staden har adffillige Kledema⸗ 
nufacturer og en betydelig Handel med polſte Oxer. Er⸗ 
kebiſtoppen faner fine betydelige Indkomſter af to Herſka⸗ 
ber og fer Kammergodſer, ſom tilfammen indbefatte tå 
Steder, 5 Flakker og 112 Landsbyer; videre af mange 
Kirken fra Tid til Anden hjemfaldne Lehn. J Aaret 
1777 blev Biſpedommet ophuiet til et Erkebiſpedom, 
men Univerſitetet forflyttet herfra til Bruͤnn 1778. 

et 1753 blev Staden beleiret af Jretifferne , men 
tanvert forfvarede af Beſetningen under General von 
Marſchal og Borgerſkabet iydril Keldtmarſchal Daun 

undſatte den. Maria Therefta Befønnede Borgernes 
Tapperhed ved at forsge Stadens Vaaben med en Laur⸗ 
berkrands og fit Navnetreek, ved gratis af ophoie de flefte 
RWaadéherrer i Adelſtanden, forære andre gyldne Skue⸗ 
mynter on Kſjederz bun [od desuden den lidte Skade betar 
le og befalede aarligt den 2den Juli, Befrielſesdagen, at 

holde en høitidelig Fugfeffydning, hvortil en aarligtude 
ſatte 800 Gylden af fit Chatoul. — ” 

Oluf Trygvefen, Konge i Norge, var en Son 
af Kong Trygve og hans Gemalinde Aſtrid. Da Kong 
Trygve var bleven dræbt af Erik Blodoxes Sønner og. 
Aſtrid frygtede for famme Skjedne, flygtede hun og føde 
fe paa Veien en Søn, fom hun gav Navnet Oluf. Efter 
nogen Tidé Ophold i-Sverrig vilde Aſtrid begive fig i: 
Gardarike (Rusland), da hun fif at vide, at fjendes 
Broder Sigurd var i ffor Anſeelſe ved Kong Valdemar 
(Wladimirs) Hof. Paa Reifen bleve de overfaldne af 
Sorovere og Moderen og Sønnen fildte fra hverandre. 
Oluf Trygveſen blev nu folgt adſtillige Gange, men blev 

- endeligt tilfeldigviis kjendt af fin Morbroder Sigurd, 
der var dragen til Eſthland for at indkreve Skat og tog" 
Oluf tilbage med fig til Hoffet. — Her blev han opdragen 
og oplørt i alle Slags Krigsovelſer. Oluf fif ſiden An⸗ 
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førfelen over nogle Skibe og udmarkede fig ſaaledes ved 
fin Tapperhed at Kongen gjorde ham til Anfører for ſin 1 
Hær. Dette vakte Misundelſe imod ham, og hans 
Avindsmand bragte det ſnart ſaavidt, at Kongen felv 
blev ham ugunſtig. Dog erholdt han ved Dronningens. 
"UYndeft nogle Skibe for at vende tilbage til fit Fodeland. 
Paa Veien landede han i Venden og tog Tjenefte hos 
Kong Burislaus, hvorhan udmærkede fig ſaaledes ved 
fine Bedrivter, at Kongen gav ham fin Datter Geira til 
Ægte og med hende betydelige -Lebn' og Eiendomme. 
Efter at have underſtottet Keiſer Otto paa et Tog mod 
Daumark, drog han mod Veſten og plyndrede paa 
Frieslands og Flanderns Kyſter, hvor han ved Tang⸗ 
brand, en Diſcipel af den 'bremiffe Biffop Albert, I 
at fjende Chriſtendommen. Da hans Dronning Geſtta 
fort derpaa døde og han tog fig dette Tab meget nær, for⸗ 
fod han Venden, begav fig forſt til Gardarike og derfra 
til England. Her agtede han, efterat have ſeiret i en 
Tvekamp, Grevinde Gyda, der var Soſter til. Kong 
Oluf Qvaran i Dublin, J England traf han igjen 
Præften Tangbrand, der havde maattet forlade ſit Fedre⸗ 
neland og nu blev antaget af Oluf Trygveſen ſom hans 
Hofpræeſt. Da Hakon Jarl, ſom dengang beherſkede 
Norge, fif Efterretning om, at der levede en norſk 
Prinds i England, ſendte han cen af ſine troe Mænd 
Thorer Klake ud for at underſoge, hvorledes Sagen fors 
holdt ſig. Denne traf Oluf i Dublin, talede flere Gan⸗— 
ge med ham og indbildte ham, at mani Jorge var mes 
get misfornoiet med Hakon Jarl, hvorved: han bevægede 
Oluf til at begive fig ril Jorge. Paoa Veien didhen 
tvang han Indbyggerne saa Ørfenøerne til at antage 
Chriſtendommen. Ved fin Ankomſt fandt han Bønder 
ne i fuld Opſtand mod Hakon Jarl, der havde gjort fig | 
forhadt ved ſin Vellyſt og ſine Gruſomheder. Jarlen 
flygtede med ſin Træf Karker og ſtjulte fig tilligemed den— 
ne under en Svineſtie paa Gaarden Rimol, hvor hans 
Veninde Thora boede, Imidlertid havde Oluf Trygve— 

fen overvundet Hakon Jarls Søn Erling, fom falde, i J 
Striden; derpaa gav han fig tilkſende for, Bønderne, 
ſom eenſtemmigt valgte ham til deres Konge. . Bu vilde 
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han opſoge Hakon og kom til Gaarden Rimol, hvor man 
underſogte alt paa det noieſte. Oluf lod tillige udraabe, 
at hvo der bragte ham Jarlen levende eller død, ſtulde 
faae en ſtor Belønning. Dette hørte Karker, dræbte 
Jarlen og bragte hans Hoved til Oluf, ſom, til Beløns 
ning, [od ogſaa ham halshugge. Saaledes var nu (995) 
Oluf Trygvefen bleven Norges Konge og arbeidede med 
Iver paa at indføre Chriſtendommen. Heri fandt han 
megen Modſtand og vifte derfor megen Strenghed, ja 
Gruſomhed mod dem, der ei paa hans Befaling vilde 
fade fig chriſtne. Han fendte og den føren nævnte 
Tangbrånd, ſom fan for. hans. ftridige Characteers 
Skyld onſtede at blive af med, til Island, hvor han 
med megen Voldſomhed udbredede Chriſtendommen. — 
Oluf Trygveſen friede til den fvenffe Dronning Sigrid 
Storraade, Erik Seierſels Enke og havde desaarfag en 
Sammenkomſt med hende i Konghelle. Da alt var faa 

| godt ſom afgjort forlangte Oluf at Sigrid ſtulde lade fig 
chriſtne, dette afflog hun, hvorover Kongen blev vred, 
fagde hån vilde ingen heden Qvinde have til Huſtrue 
og flog hende t Anfiatet med fin Hanbſke. Sigrid reifte 
fig med de Ord: det fan maaſtee engang .gjelde dit. Liv 
og drog derpaa tilbage til Sverrig. Senere giftede hun 
fig med Svend Tveffjæg af Danmark, ſom hun ophidfes 
de til Fiendſtab imod Oluf. Tillige var Svend miéfors 
noiet over, at hans Søfter Thyra havde forlade Buris—⸗ 
[aus (eller maaſtee Boleslaus) fra Venden og havde mod 
hans Vidende ægtet Kong Oluf. Han forbandt fig dere 
for med den fvenffe Konge Oluf Skotkonning, Sigrid 
Storraades Son, og Erik Jarl fra Norge, Hakon 
Jarls Son, for med famfet Magt at angribe Oluf Tryg⸗ 
veſen, der paa fin Gemalindes Begjering havde gjort en 
betydelig Udruftning for at gaae til Venden og. hente de 
Eiendomme, der vare hende lovede. De traf den norſte 

” Konge under den pommerffe Kyſt ved Svolder. Her 
fom det til heftigt Slag. Oluf forfvarede fig længe" 
mes megen Tapperhed paa Ormen den lange. Cinar 
Tambeffjelver en ung men udmærfer Bueſtytte ſtreed 

hk ved hans Side; Cinar lagde an imod Erik Jarl, da 
hans Bue braſt. „Nu braft Norges Rige ud af din 

— 
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Haand,” udbrød Einar, - hvorpaa Kongen fbåvede i 
„Gud raader for Riget, men ei din Bue.“ Det varede 
imidlertid ei længe før Oluf blev- overvælder af Overs 
magten. og fprang i Søen tilligemed Einar Tambeſkjel⸗ 
ver. Denne fidfte blev optagen af Fienderne, men 
Oluf. omfom efter al Rimeligbed i Havet (1000). 
Gorge blev derpaa deelt imellem Svend Tveſtjeg, 
Oluf Skotkonning og Erik Jarl. 

Oluf den hellige, Konge i Borge, varen Søn 
af Harald Grænfe, Underkonge i Norge i Hakon 
Jarls Tid, og en Deſcendent af Harald Haarſoger. 
Efter Harald Graenſtes Død blev” Oluf opdragen hos 
fin Stedfader Sigurd Syrr paa Ringerige, og blev 
chriſtnet tilligemd denne, da Oluf Trygveſen var. bles 
ven Konge. i Norges Alerede i ſit 12te Par gif 
Oluf ud paa Sorovertog; forſt plyndrede han paa de 
ſpenſke Kyfter, men drog ſiden til England, hvor 
han underſtsttede Kong Ethelred imod de Senſte. 
Nogen Tid efter Ethelreds Død vendte Oluf tilbage 
til Norge, ſom han ved fin Stedfaders Hjelp bemægs 7 
tigede fig (10 15). Den fvenffe. Kong Oluf Skot—⸗ 
fonning blev herover meget vred og, da Oluf den 4 
hellige ſendte Skattekrevere fil Jemtelond for at ops. 
pebære den ſedvanlige Skat, bleve diſſe dræbte af de 
Svenſke, hvis Konge var faa vred paa. Oluf den 
hellige, at han aldrig kaldte ham andet end den tykke. 
Der udbrød en Krig mellem Sverrig og Norge hvor: f 

med Indbyggerne vare meget utilfredé, da den giorde 
deres Handel ſtor Afbrek. Oluf den hellige ſelv on⸗ 
* ligeledes en god Forfiaaelfe mellem begge Riger⸗ 

Han fendte derfor et Geſandtſkab over til Sver—⸗ 
* men den ſvenſte Konge vilde ei engang høre Ge⸗ 
fandterne. Endeligt blev der ſtevnet Ting, hvori Thorge 

ny Lagmand i en frimodig og driftig Tale bragte 
Kongen til at give efter for Underſaatternes On⸗ 
ſter. Der blev flutter Fred og beſtemtes tillige, at 7 
Kongen af Borge ſtulde ægte Oluf Skotkonnings 
Datter Ingierd eller Ingegerd. Dette Løfte holde et 
Oluf Skotkonning, men DÅ fin Datter til en rusſiſk 
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Prinds; dog ægtede Oluf den hellige fiden Gang yngre 
Datter Aſtrid imod hans Villie. Oluf Skotkonning 
vilde vel detpaa begynde nye Fiendtligheder mod Nors 
ge, men hang Underfaatter afſatte ham paa et Thing 
og udnævyte hang Søn Anund Jacob til Konge, med 
hvem Oluf den hellige levede i god Forftaaelfe. — Lis 
gefom Oluf Trygveſen vifte Oluf den hellige en Strenge 
hed i at indføre Chriſtendommen, der gjorde ham for— 
hadet af mange. En ftor Deel Nerdmand flygtede til 
den danſke Konge Knud den fore, hvor de fandt Beſtyt⸗ 
telſe og Underſtottelſe imod Oluf. lg angreb i den 

danſtke Konges Sraværelfe hans Rige, i Forening med, 
fin Svoger Anund Jacob af Sverrig. ” Men Knud kom 
pludſeligt tilbage, * de Allierede ved Helgeaa, hvor 
de dog førft havde bragt ham i Forlægenbed, og angreb 
derpaa Borge, hvor han fandt megen Biſtand øg tvang 
Oluf til at forlade fit Rige. Oluf flygtede til Gardaris 
fe, hvor Kong Jaroslav tilbød ham et Stykke Land, men 

"en Drøm, han havde, opmuntrede ham til at vende tile 
bage til Norge; han fif nogle faa Tropper af fin Sboger 
Anund Saceb, men vilde ei antage andre i fin Her end 
Chriſtne. Med omtrent 3000 Mand mødte han den 
langt overlagne Bondehar, der anførtes af Kalf Arneſen. 
Efter en tapper Strid blev Oluf fældet ved Stikleſtad, 

” hvor Slaget ſtod, af Thorer Hund (1030). Hans 
Liig blev begraven af Bonden Thorgils, men efter nogen 
Tids Forløb blev hans Legeme opgravet, og man. fandt 
at hans Negle og Haar var voret. Man foregav desue 
den, af der ſkeedte Mirakler ved hans Liig, hvorfor han 
og, da den ftørfte Deel af Norge havde antager Chriftens 
dommen og Nordmændene vare meget misfornoiede med 
den danſte Prinds Svend, fom Knud havde givet dem 
til Konge, fif Oluf erflæret for Helgen, Han blev fiden 
anſeet for Nordens Skytshelgen, og der opbyggedes mange 
Kirker og Capeller til hans Xre. 

Oluf gunger, en Søn af Svend Eſtridſen, kom, 
ifolge ſin Faders Beſtemmelſe paa Thronen efter fin 
Broder Knuds Morbi Aaret 1286. 7 Knuds Død 
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var han i Fangſel i Flandern, hvorfra de. Danſte forſt 
maatte udfipbe ham. Hans Regjering et ene markelig 
af den ſtore Hungersnod, der indtraf under ham og font 
vedvarede lige til hans Død, Hungersnoden ſteeg til det 
Hoieſte. Man maatte ſpiſe Hundes og Heftebjød og ſelv 
ved Kongens Bord fporedes Mangelen. Det overtroiſte 
Folk meente, af denne Hungersnod var en guddommelig 
Straf for Kong Knuds Mord, hvori man endog mige 
tænfre Oluf for have været Medvider. Oluf Hunger 
døde i Aaret 10955 

| Olympiade kaldtes en berømt Tidsæra hos Græs 
ferne, der beſtemtes efter de olympiſte Leges Hoitidelig⸗ 
holdelſe. Diſſe Lege vare en Nationalhoitidelighed for 
hele Græfenland, et Baand, ſom paa det noieſte forene⸗ 
de ſammes forſtjellige Folkeſtammer. Den førfte Olyms 
piade, hvorfra Græferne begyndte deres Tidsregning fæte 
fer Petavius til Aar 777, Uffer til 772, Calvefius til 
774 før Che. ; "men Gatterer og de fleſte Nyere antage 
Aaret 776. Tidsrummet fra een Ofympiade tilen ans 
den omfattede five fulde Lar af vor Tidsregning eller en 
aræjE Tetracteris af 48 Maaneder og to Skudmaane⸗ 
der. J Begyndelfen faldte man Olympiaden efter Sei⸗ 
erherrens Navn. Da der imidlertid. kunde foregaae 
mange Vildfarelſer ves denne Methode at betegne dem, 
ifær naar man ei rar havde Lejlighed til at efterſee 
Fortegnelſerne paa Seierherrerne; faa gjorde man ſiden 
Olympiaderne markeligere og beſtemtere for enhver Stat 
Derved, at man f. Cr. i Athenen til Seierherrens Navn 
føjede den regjerende Archonts Navn, i Lacedemon Es 
phorens Navn, i Argos Junos Praſtindes Navn, i 
Delphi Navnet paa Pythia ꝛc. De ſaaledes indrette—⸗ 
de og under Horighedens Opſigt gjorde Fortegnelſer, 
gjemtes i hverv Staré Archiv, hvor Enhver kunde efterſee 
dem. Senere toge Privatperſoner Afſſtrifter. Des 
vævre er ingen af dem kommet til 06. 

Olympias, den macedoniffe Konge Philips Ge: E 
malinde og Alexanders Moder, var en Datterhaf den 
epirotiffe Konge Neoptolemus. Med megen Forftand 
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forbandt hun en herſkeſyg, hevngſerrig og liſtig Charae⸗ 
teer. Kjerlighedsintriguer fra begge Sider forftyrrede 
Wgteparrets Enighed og frembragte endeligt en formelig 
Skilsmiſſe. Denne Beſtemmelſe opflammede hendes 
ſtolte Hjerte til Heun. Sandſynligt var hun et ales 
ne Medviderſte i, men og Hovedanſtifterſte til Philips 
Mord. Det er vift, ar Cleopatra, ſom Philip havde 

.tegtet efter Olympias, af denne blev tvungen til Selve 
mord sg hendes hele Familie blev forfulgt med det ſkrak— 
keligſte Had. Hendes Søn Alerander bevifte hende. vel 
al barnlig Wrefrygt, men [od hende aldrig tage Deel i 
Regjeringen. Efter Aleranderé Død føgte hun forgjes 
ves at ffaffe fig Herredom under Kronpretendenter—⸗ 
nes Strid. Vel havde hun, efter Antipaters Død (3212 
f. Chr.) bragte hans Efterfølger Polyſperchon paa fin 

Side og denne kaldte hende ogſaa tilbage til Macedonien 
fra Epirus, hvorhen fun var flygtet; men hendes Herffer 
ſyge og det paa Alexanders fvage Halvbroder Arrhidæus og 
hans Gemalinde Eurydice udøvede Mord paadrog hende 
fnart den fortjente Straf. Caffander, Polyſperchons Mode 
ſtander, overvandt hende, tog hende til Fange og overtas 
lede hine Myrdedes Beflægtede at indgive Klage imod 
hende. Dette ſkeedte og hun blev fraværende dømt til Do⸗ 
den. Paa Efterretningen derom, forlangte hun af 
forfvare fig. For at hindre dette tingede man Snigmor—⸗ 
dere fom dræbte hende. 

Olympiſte Lege kaldtes de hoeitideligſte, frørfte 
pg meeſt berømte af Grakenlands hellige Lege. De have 
de deres Navn af Olympia i Elis, hvor de høitideligholde 
tes, eller og af Jupiter Olympius, ſom her havde et bes 
rømt Tempel. Om Oprindelſen heraf ere Sagnene fors 

ſkijellige. Efter Nogle ſtal Jupiter felv have ſtiftet diſſe 
Lege efter ſin Seier over Titanerne, og, ved den forſte 
Helligholdelſe Fal Mars have erholdt Priſen i Nevekamp 
og Apollo fejret over Mercur i Veddekamp. Efter. ans 
bre al Piſus, efter hvem Staden Piſa fif Navn, have 
været deres Stifter. Endnu Andre gjøre eu af Dactylers 
ne, ved Navn Hercules, til Stifter, 3 F med ſine fire 
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Brodre, Paoneus, Ida, Jaſius og Epimedes, begav 
fig fra Creta til Elis. Diſſe fire yngre Brødre ſtrede 
med hverandre om Prifen i —0 på He veules kro⸗ 
nede Seierherren med en Oliekrands, der ei var af ale 
mindelige Oliegrene men af der KG ſtjonne Olier 

”træe, der var bragt fra Hyperboreernes Land ril den hels 
lige und ved Piſa. Ogſaa ſiden toges alle Seierskraud⸗ 
ſene afene af dette Træe, Viſt nof er der, at der alere⸗ 

de i Grakenlands ældſte Tider, i Egnen af Piſa, holde 
tes Wæddelege, hvis Henſigt i Forſtningen ſandſynlig⸗ 
viis var af religiøs Art. De bleve adſtellige Gange af— 
brudte og igſen fornyede, Men forſt efter den ſidſte Gien⸗ 
indførelfe ved Iphitus, en Fyrſte i Elis, ſom levede paa 
Lycurgé Tider (efter andre ved Choroͤbus) bleve de hoiti⸗ 
deligholdre uafbrudt og regelmasſigen. Olympiaderne 
regnes derefter og begynde ſom Tidsregning 770 Aar før 
Chr. "SF Be egyndelſen havde Indbyggerne i Piſa Op⸗ 
ſigt over og Omſorg for Legene. Men, efterat dette 
Sted var ødelagt af Elierne, paatoge diſſe fig Beſtyrelſen 
af ſamme, hvilken de ſiden beholdt med negle Afbrydel— 
ſer. —5 og Kampdommere, hvis Antal ei ſtedſe 
blev uforandret. En høitidelig Eed forpligtede dem til 
den ſtrengeſte Upartiſkhed. Til Ordens Vedligeholdelſe 
udnævntes egne Embedsmænd, — Uendelig var Tilſtu— 
ernes Mængde, ſom ſtrommede fra alle Egne til Olym— 
pia for at høitideligholde Legene. Kun Mænd turde være 
tilſtede ved Legene, dog gjorde Ceres's Praſtinder heri 
en Undtagelfe. Hvo der overtraadte denne Lov blev neds 
ſtyrtet af en Klippe. Legenes Begyndelſe var altid den. 
TIte i Maaneden Hefarombæon, ſom omtrent fvarer til 
vor Juli, og deres Vedvaren beſtemtes til 5 Dage. 
Kjamperne maatte ti Maaneder forud have forberedet 
fig i Gymnaſiet i Elis; ifær bleve Kampøvelferne i de 
fidfte 30 Dage i Forveien anftillede ligefaa fuldſtandigt 
fom under Legene felv. Feſten begyndte om Aftenen 
med ftore og højtidelige Ofre, men Legene førft med den 
følgende Dags Frembrud. Legene beftode i Vaddelob 
til Heft og til Fodé, Springen, - Kaften med Diſcus, 
Bryden og Navekamp; mufifalffe og digterſte Vædder 
fampe gjorde Slutningen. Wren for Seieren i de olym⸗ 
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piffe Lege var overordentlig; den gif fra Seierherren 
over paa hans Fædreneland, ſom var ftolt af at have 

" frembragt ham. 

Olympus,  AXdØtfliage Bjerge førte i Oldtiden 
dette Noon. - Det beromteſte var det der nu kaldes Lacha 
i Theſſalien, hvilket de gamle Graker anfaae for det høis 
fte Bjerg og for Middelpunktet af hele Jordfladen; det 
ſpiller derfor og en meget vigtig Rolle i deres Mytholo⸗ 

gie. Olympen blev gjort til Himmelen eller Gudernes 
Bierg: paa dets muntre Hoie boede Homers Guder i fors 
fEjellige Palladfer: Over Biergets Top antog man en 
Aabning i Himmelen Metalhvelving, hvilken man 
troede at hvile pan Bjergſoiler ved' Jordſtivens Rand. 
Da fiden Begrebet om Univerfet og Guddommen udvi— 

dedes henfatte man de evige Magter i den yderſte, Pla— 
metfredfen omgivende, Himmelsiphære, og dette nye Gu—⸗ 
defæde over Himmelhvolvingen erholdt ligeledes Navn 
af Ofymvus. Foruden Aabningen ved Toppen havde dens 
ne paa "fordfredfens Rand ſtottede Himmelhvelving end- 
nu to Porte, een i Oſten og cen i Veſten, igjennem bhvils 
fe Solguden og Natten med deres Følge ſtege af Oceanet 
op paa Himmelen og vendte tilbage derhen. Guderne ſelv 
kaldtes efter denne deres jørdiffe og himmeſſte BoligOlym⸗ 
pier og FS døjørde en egen Gudeſtat, i hvis: Spidfe Zeus 
frod. De ſtore Guder, de faa kaldte Tolv, udgjorde de 
Gamles Raad i Olymven, de øvrige Guddomme dannes 
de den ſtore Forſamling. De mægtige Guder boede et 
fammen i eet Pollads, men adſpredte i flere , paa det 
mangetoppede Olymps forffjellige Hoie. Paa ſammes 
hoieſte Spidſe ſtod Zeus's Palads, hvor alle Forfamlins 
ger og Gjeſtebudde holdtes i en (tor Sal. Derfra over— 
faae han Jorden, overtraf Himmelhvælvingen med Sky— 
er og flyngede fin kLynſtraale. 4 

"Omar, Abuͤbek'rs Efterfølger og den anden Kalif, 
efter Muhamed, hans Svigerfader , tiltraadde Regje⸗ 
gjeringen 634 Aar efter Chriſti Fodſel. Han brød forſt 
op imod Damaſkus, Syriens Hovedſtad, erobrede ſam—⸗ 
me, og fordrev ee baade fra Syrien og Phoenici— 
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en. Derpaa vendte han fine Vaaben mod Jeruſalem, 
ſom han indtog 637 efter en haard Beleiring. Omar 
holde fit Indtog i denne Stad paa en med to Sakke bes 
leſſet Kameel: diſſe Sekke indeholde hang hele Munds 
forraad, da der t den ene var Trefrugter, i den anden 
Korn. Cn-Træffee var hans enefte Bordredſkab, og 
orden hans Sede. Da Serufalems Capitulation 
tjente til Monſter for mange andre, fom Muhamedaner— 
ne : fiden fluttede, faa anføret hev Hovedindholdet af den: 
„Indbyggerne beholde deres Liv, deres Eiendom, deres 

Kirker; men de maae ei bygge nye Kirfer eller ſette 
Kors pan dem, fom ere byggede. De maa ei lyde med 
Klokkerne, men blot kime. Naar en Muſelman veifer 
igjennem Staden ſkulde de holde ham frie i tre Dage. 
De Fulle ef afbende Nogen fra Muhamedanismen og et 
hindre deres egne Slagtninge i at antage den. De maae 
ei antage Muhamedanernes Sprog, Klædedragt eller 
Navne. De fFulle intet Vaaben bære, ingen Viin fælge, 
være Kalifen troe og regelmasſigt betale deres Afgifter.” 
Andre Seire forøgede Omars Triumph. Hans Genera⸗ 
lev trængte frem i Perſien, ſſoge Jezdegerds Hær og erob⸗ 
rede Hovedftaden og Riget. Amru, een af hans Gene⸗ 
raler ſeirede over Keiſer Heraclius's Tropper og indtog - 
hele Ægypten ſamt en Dee af Libyen. . Efter den als 
mindelige Troe, ſom dog nyligt er gjendreven, blev det 
ftore Bibliothek i Aferandrien ødelagt paa Omars Befas 
ling. Et Song Koretagende, hoorøaa Statholderen i 
WEgypten begyndte, var Fornyelfen af den gamle Canal, 
hvorved Nilen forenedes med det røde Hav. Intet mods 
fiod nu Muhamedanernes Vaaben; de fortfatte deres 
Erobringer langt frem i Afrika. Men Omar nød et 
længe fin Gerømmelfe. Han blev myrdet Mar 644 af + 
en perſiſk Slave ved Navn Firuz ifit 63de Aar: Denne 
Slave beklagede fig engang for Omar over, at hans Her⸗ 
ve forlangte to Solvdrachmer af ham dagligt, hvilke Gan 
for det mefte ei kunde fortjene ved fit Arbeide. Omar 
fpurgte ham hvad hans Fovretning var; da Slaven fvas 
vrede, at han var Bygmeſter, Tommermand og Billede , 
hugger, fagde Kalifen at Summen ei var for for, men 
at hans Serre ſnarere bunde fordre tre Drachmer af ham, 
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da han havde tre Neringsveie. Han lagde til, at Gan 
vilde bruge Gam til at opbygge de Veirmoller, hvorpaa 
Kornet Fulde males til de) affentlige Magaziner. For—⸗ 
bitret ſoarede Firuz: „Jeg Mal bygge dig em Veirmölle, 
hvorom man ffal tale, faalænge den himmelfe Mølles 
Ajul dreier ſig.“ Omar, fom hørte diffe Ord, ſagde 
ſpogende til cen af Hoffoifene: „Jeg troer Menneſtet 
truer mig!“ men agtede ei videre derpaa. Men Feruz 
[lurede paa Omar og gav ham nogle Dage efter et Kniv 
ſtik i Livet, hvoraf han døde tre Dage efter, De Stor 
re bade ham, at beſtemme en Efterfslger, men han"fvar 
rede: „Hvis Salem endnu levede vilde Jeg foretrekke 
ham for alle andre.”” San afflog med Iver der Forflag, 
at udnævne hans Søn til Kalif. „Det er nof, fvarede 
han, at man har fundet cen i min Familie, der var 
iſtand til at paatage fig denne Byrde.“ Saaledes blev 
Kalifatet et Valgrige. Islam har aldrig havt en dydis 
gere og ivrigere Difcipel end Omar: han iagttog ftrengt 
alle Koranens ForfÉrifter. Cairo byggedes af ham og 
1400 Moſcheer. Under ham erobredes 36000 Steder 
eller Slotte og 4000 Templer og Kirker odelagdes. 

Omina, Varſelstegn, kaldtes viſſe tilfeldigt inde 
trufne Omſtendigheder, hvilke man betragtede ſom Vars 
fler for en Lykke eller Ulykke. De vare enten 1) viſſe 
Phoenomener, der yttrede fig paa Legemet efler- yttrede 
fig i Sindet, eller de kom 2) af udvortes Ting, eller 3) 
beſtode i viffe betydende Ord. Til førfte Claſſe horte Le— 
gemets og Sjelens uventede Ryſtelſer, Hjerteklappen, 
MDinenes eller enkelte Muſtlers Skjelven, Nyſen 26. 
Alle diſſe Ting anſaaes for onde Forvarſſer. Tit de uds 

vortes Phoenomener hørte følgende. Et ufædvanligt 
re Skin, der vifte fig i et Huus celler paa et andet 
fed, var et lykkeligt Varſel; thi man troede, at en him— 

melfE Guddom var nærværende; derimod var det et fas 
deligt Omen, naar der indtraf noget ufædvanligt ved 
Gudernes Billedſtotter. — De ominoſe Ord vare lykke— 
lige efter deres Betydning og tilfældige Henſyn. Et 
faadant Omen var fun virkſomt, naar den Hørende blev 
opmarkſom derpaa og det gjorde Indtryk paa ham; ags 
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fede han ei derpaa, var det uden Virkning. — Kor at 
afvende et Omens Virkſomhed havde man forſkſellige 
Midler. Man kaſtebe f. Ex. en Steen paa den Ting, 
Der varslede mod Noget Ondt eller dræbte det ominøfe 
Dyr for at Ulykkevarſlet ſaaledes Fulde falde bort og tils 
intetgisres. Ulykke varſlende Ord tilbagegav man den, 
ſom fremſagde bem med det Udtryk: „paa dit eget Her 
ved.” Man havde om er eget Troldomsapparat for at 

- afvinde Varsler. Man tog tornet og andet ufrugtbart 
Træer, brændte det til Aſte og kaſtede Aſten i kogende 
Vand eller i Havet, naar et ondt Omen indtraf. Overs 
hovedet pleiede mon, naar ulykkelige Omina fandt Sted, 
ar fade fine Forretninger ligge og igjen foretage dem en | 
Sl Sang. 

Omnium falder man i Englond Totaliteten af de 
Gienfande, ſom Undertegneren af et Laan derimod har 
erholdt. Skulde Undertegnerne efter deres Overeengs 
komſt med Regjeringen f. Er. for hvert hundrede Pund, 
de forſtrekke have en vig Sum i Fonds til tre Procent, en 
anden Sum til fire Procent eg en vig Deel i Annuiteter, 
faa udgiøre, diffe tre Gjenſtande tilfammen Omnium; 
hver enkelt derimod Scrip. Daet Laané Omnium ftiger 
og falder efter Omſtendighederne, der indrræffe mellem 
Laanedagen og Sjenbetalingddagen, — er det Gleuſtan⸗ 
den for ſtore Speculationer. 

Omphale var en Datter af bel lydiſte Konge 
Jordanes og Tmolus's Gemafinde og foreſtod Regſerin— 
gen efter ſin Mands Dod. Da Hercules formedelſt det 
paa Eurytus udøvede Mord maatte lade fig fælge ſom 
Slave, bragte Mercur ham til Omphale. J hendes 
Tieneſte udførte han adſtillige tappre Bedrifter. n vig 

phale belønnede ham derfor med fin Kjerlighed og fød 
hom en Søn. Hercules ſelv efffede Omphale med ſaas 
dan Videnf£ab, at han for hendes Skyld iførte ſig Qvin⸗ 

dedragt, ſatte Guldringe paa fine Fingre, fod fit Haar 
flerte i kunſtige Lokker, gif med høie, guldbeſtukne 

Skoe og fatte fig ved Rokken og fpandt mellem hendes 

Slavinder. J øvrigt herſtede Omphale meget deſpotiſt 

— " 
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over Lydierne og var ligeſaa toileslos og udfvævende ſom 
gruſom. 

Omrah kaldes i Oſtindien, iſar i det forrige mon» 
goliſke Rige en fornem Krigsofficier eller Anfører. Mir— 

ga (Emir Sadeh) - eller Overanføreren er Omrahrnes 
Foreſatte. 

Ondt (i Moralen). Begrebet om det Onde faas 
velſom det Gode har ſtedſe Heuſyn til folende og tenkende 
Verſener, der vil ſige med andre Ord, Til Perſoner og ei 

- til Ting. Om døde Maſſer figer man ei, at de ere onde 
eller gode. Grunden ligger deri, at de ſom Vaſener 
uden Forftand og Villie ei kunne tænfe fig noget Maal, 
Om et Menneſte fan man vel fige, at det er gode eller 
ondt, for ſaavidt det nemlig har en Villie i fig, til at 
handle uden for fig, enten til Fordeel eller Skade for ans 
dre tænfende Veſener; men om-en død Maſſe fan man 
ei vaaftaae det famme, Kun med Henfyn til et viſt 
Maal fan altſaa noget tenkes ſom Godt eller Onde. I 
den meeft almindelige Forſtand kaldes altfaa det Onde, 
hvad der forſtyrrer tenkende Veſeners eller Menneſkers 
Hiemed. Men denne Forfyrren maa forut fætte en Vils 
lie, det vil fige med andre Ord, at den felv maa hidrøre 
fra tænfende Væfener, ellers fan den et kaldes noget 
Ondt, Storme, SordØjelv og og andre flige Ødelægs 
gelfer funne ei have den Henſigt at Fade, da de ere uden 
Forftand og Billie, og kunne følgeltgen hverken kaldes 
gode eller onde. Man fan tvivle, om. det Ondes Des 
greb er rigtigt beſtemt af de SÉribentere, der paaftaae, 
at det Onde eret nødvendigt Object for Afſtye. Thi 

Afſtkye bevirfer ei, at Noget er ondt, men, fordi det. er 
øndt maa det afſtyes. Nodvendigheden i at afſkye det 
Onde er altſaa førft en Følge af, men ingen Aarſag til 
det Onde. Men, da Piemed iajen kunne være Midler 
fil andre Hiemeds Ovnaaelfe, faa bliver det derved bes 
grideligt, hvorledes man fan bruge Pradicatet ondt ej 
alene om Midler, men og om Diemed. Derfor fys 
nes det og, ſom om der foruden der active Onde (aa: det 

der bevirkes ved et Væfen, der tænfer og har Villie) og⸗ 
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faa maa gives et paffivt Onde (et der Fader uden af vil⸗ 
ie). Det forſte fan kaldes er moralſt og det ſidſte et 
phyſiſt Onde, Det moralffe Onde hindrer derfor nær» 
meſt de fædelige Hiemed, ligeſom modſat det påvfife 
Onde ſtrider imod phyſiſt Hiemed, der vil fige, der les 
gemlige Velbefindende. Det Onde er enten i enhver 
efler fun ten væ Henſeende ondt, efterfom det uden 
Undtagelfe eller fun tildeels forſtyrrer Hiemedet. Og 
da Piemedet deels fan være et væfentligt, deels et tilfæls 
digt eller vilkäaarligt, ſaaga er det Onde enten væfentligt 
eller tilfældigt. Det væfentlige Onde er i enhver Jens 
ſeende ondt, men det tilfældige fun under viffe Forhold. 
Desuden gives der og Beſtrabelſer, ber hverken ere onde 
ger gode, diſſe Falder man ligegyldige Handlinger. 
M aar man f. Er. fpørger, om Dands, Spil ꝛc ere gode 

| 

eller onde Handlinger, faa fan man dervaa hverfen fvare " 
ja eller nei; thi de kunne være gøde eller onde, efter Om⸗ 
ſtendighederne, under hvilfe de foretages, — Diſſe Om⸗ 
ffændiabeder ere Tid, Sted, Perſon famt den Maade, 
hvarvaa Handlingen foretages, - Tager man nu herved 
ei diſſe Omſtandigheder i Betragtning faa fan man cate⸗ 
goriff ei tillægge Handlingen enten det ene eller det andet 
af diffe to Predicater. Men tager man diſſe Omſtæen⸗ 
digheder til Beſtemmelſesgrunde for Dommen, faa fan 

KS SFS 

man altid tillægge Handlingen eet af hine to Predicater. 
Man har f. Er. fpurgt, om Spil var noget Godt ellev 
Ondt. Antage vi nu, aten Geiſtlig, og, det om Søns 
dagen fil ſpiller i et Vertshuus under Banden og Træts 
teri, fan er Spillet her en ond Handling.  S det borger⸗ 
lige Liv falder man den Handling ligegyldig, der hvers 
ken er befalet eller forbudt i Lovene. Menneſkenes Dies 
med ere videre enten tilladte eller forbudne, betingede el— 
fer ubetingede. Alle Handlinger, ter hindre Menneſte⸗ 
ne i gode Hiemeds Ovnaaelfe ere ånde, og det meer eller 
mindre, efterſom Hiemedene felv ere beffafne og forſtjel⸗ 
lige fra hverandre. Derimod ere alle Handlinger, hvor⸗ 
ved Menneffet hindres i at virfeliggjøre — 
Henſigter gode. Da nu den practiffe Fornuft ei fan 
tilſtaae Menneſkene andre end tilladte og fefaledeDtemed, 
naar den ei vil være i Modſigelſe med fig ſelv, faa faner. 

— 

9 
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bet Princip faſt med Heuſyn til de onde Handlinger, - at 
Menneſtet ſtal beftræbe fig for, til enhver Tid at efter» 
lade ethvert Onde. Denne Beftrætelfes Mulighed er 

klar deraf, at Loven et fan byde Umuligheder. Naar" 
Menneffet iøvrigt har til Forſet, trods den erkſendte 
Lov) at / opoffre fin ufædelige Handlemaxime Lydighed 
mod ſamme, ſaa kaldes dette Ondſtab, forſetlig Overs 
trædelfe (dolus malus), ve! og Forbrydelſe, naar nem— 

"lig dermed ere forbundne faadanne Overtrædelfer af Rete 
ten, ſom Staten anfeer for gandſte utilladelige, og alt— 

ſaa forenede med Tabet af alle Rettigheder. Men faa 
gandſke forſtudt fan man vel ei tænfe fig et Fornuftvoſen, 
at Mennefet ſtulde fave det BPiemed lige frem og uden 
al Aarſag at handle imod Sedelighedslovene. Wed onde 
Handlinger ligger derfor en anden, Sadelighedsloven 
| o modfar.Lov til Grund, nemlig Tilboieltghedernes Lov, 
Det bliver Menneſtet vanfkeligt et af adlyde diſſe Tilbsie⸗ 
ligheder, men opoffre dem for Sedelighedsloven. Det 
foretrokker derfor Tilbøieligheden for Loven og det med 

Forſet. Jovrigt gives der Phoenomener hos viffe Mens 
neſter, hvilfe man, ved en noget letfindig Dom, kunde 
være meget tilbøielig til at give Pradikatet af onde. 

Diſſe beſtaae i viſſe kantede, ſtarpe Vaner, ifølge. hvils 
ke den, de ere egne, maaler andres endog ubetydeligfte 
Handlinger, efter en vis indſerenket Maaleſtok, da han 
felv allevegne giver Anſtod og tillige modtager Anſtod, og 
af alt for for Omhue for at andre kunde fÉride ud af 

| den rette Bane, træffer felv paa ubanede Omveie. Man 
har Exempel paa at tet bedſte Hjerte, ofte ſelv den meeſt 
oplyſte Forſtand, ei altid fan beſtytte fig mod flige onde 
Vaner, hvilfe, form man med Ret fan antage, mere ere 
Temperamentets end Hjertets Feil. Imidlertid fordrer 
Selſkabelighedens Pligter, at man faa meget muligt 
føger at blive Herre over diſſe Vaner, der ere iftand til: 
at forſtyrre faavel ligegyldige ſom venſtabelige Forhold. 

Ontologie, Lære om Vaſener, fafder man den 
Deel af Metaphyſiken, der fuldftændigt angiver og godts 
gior de EgenfEaber, uden hvile en Ting et fan være en 
Ting. Savad der nu fan følge af Begrebet Ting, det ans 
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gives her, og hvad der ei modſiger ſammes nodvendige 
Yrædicater, tillægges den ſom nødvendig Egenſtab. 
Men Talen er fun om Tingen (Veſenet) fom om noget 
Tenkeligt, og det bliver uafgjort, om en vilfaarlig 
Gjenſtand uden før Tanken tilſvarer ſamme; Ontologien 
er altſag ingen Erkjendelſe af reelle Oblecter. Man 
handler i ſamme 1) om Tingene overhovedet, deres Mur 
lighed, Virkelighed og Modvendighed; 2) om Subſtans 
og Accidens, Aarſag, Virkning og Vexelvirkning; 3) 
vin Quantitet og Qualitet ſamt Lighed i Tingene; 4) om 

Tid og Rum og 5) om det Enkelte og Sammenſatte — 3 
Siden den Forandring, Philofophien undergik ved Kant, 
gr egentligt den hele Ontologie, ſaaledes ſom den for 

redrages af tidligere dogmatiſte Skoler oploſt, og i dens 
Sted er traadt en Analytik af vore Begreber og hele Fos 
vreftillingdevne, — Denne Analytik af vore Begreber 
kaldes af Kant: Tranſcendentalphiloſophie (See denne 
Artikel). 

. Ontotheologie kaldtes fordum en Green af den 
meravhyfiffe eller naturlige Theologie, Læren om Gud 
efter. Begrebet om der fuldfomnefte Veſen (7o ov 

ligefrem). ; 

Onuphis cen af de tre hellige Tyre, hvilfe 

Waypterne tilbade fom Guddomme. Dette fEcedte i 
Hermunthis i et pragtigt Tempel, 

Onyy er en Chalcedonart af morkebruunFarve, ofte 

odlaa blandet med ſkarp afvexlende Lag af melkeblage 
almindelig Chalcedon, hvilke deels lobe rundt omkring, 

deels over hverandre. De Gamle pleiede af bruge de 

ſtonneſte Stene af dette Slags til Cameer, Onyxen 

findes i adffillige europeiſte Lande, blandt andre i de 

ſachſiſte Er zgebirge, i Kongeriget Bøhmen, i det Oſter⸗ 

rigſke, i Italien og tillige i Levante, 

Ooſt (Jacob van) en beromt Maler, blev fodt i 

Bruͤgge 1600 og døde 1671. Beſtemt til Malerkun⸗ 

ſten forſomte han alle andre Deffjeftigelfer for ſamme. 
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Efterat have lagt en god Grund begav han ſig til Rom, 
hvor han ſtuderede efter HannibalCarracci med faa megen 
Fremgang, at hang Compofirioner almindeligt Keundres 

des af Kjendere, Efter hans Tilbagekomſt blev han reg⸗ 
net blandt de bedfte nederlande Meſtre. J fin Ung—⸗ 
dom copierede han med. ſaadan Færtig hed Rubens og van 
Dyk, at hang Malerier endnu ſtuffe Kjendere. Heraf 
lærte jan Grundfætningerne for.en Øjøn, vel ſammen— 
ſmeltet Colorit og en ziirlig Førelfe af Penſelen. Han 
malede fun fore Hiſtorier; hans Compoſitioner ere us 
funftlede og veloverlagde; han bragte et flere Figurer i 
ſamme end nødvendigt var for ar give Malerier Liv; 
hver havde fin nødvendige Forretning. Aang Prydels 

| fer ere findrige, af ædel Simpelhed og Dragterne Føns 
ne. Han vrydede fine. Baggrunde med Architectur, 

hvorpaa han forftod fig meget godr ſaavelſom paa Per⸗ 
ſpectiv. Hans Tegning erien god Smag og Coloriten 
af det Nøgne friſt og naturlig. — Hans Søn af ſamme 
Mavn ſtüderede i Paris eg Bom, levede længe i Lifle og 
begav fig endeligt igjen til Bruͤgge, hvor ban døde 1713. 
Af hans ftore hiſtoriſte Malerier finder man adfkillige 4 
Kirkerne og Pallabferne i Lille. Hans Tegning ſaavel⸗ 
fom hans Colorit fortjener alt Bifald. Hans Compo— 
fitioner vare ei overladne, men forſtandigt ordnede. Han 
drapperede i den ſtorſte Stiil. 

Opal, Denne Steen, hvoraf der gives ndfillige 
Arter, hører til Kiſelſſegten. En almindelig Cgenffab - 
hos alle er ftørre eller mindre Gijennemſigtighed. Biuds 
det er muſtelagtigt, den udvortes” Glands fedtagtig, 
ſnart mere mat, ſnart ſterkere; i deres Conſiſtens ere de 
Halv haarde, Farven er forſtjellig. Man regner Opa— 
len til Wdelſtene af den ringere Art og fØjelner mellem 
to Hovedarter: den egentlige Oval og Voxopalen. Af 
den førfte gives der igjen adffillige Sorter, hvoraf den 
ædle Opal, der ved gjennemfaldende Lys for der mefte er 
guul, men ved paafaldende Lys melfeblaae, den alminde⸗ 
lige Opal, og Hydrophan eller Verdenssiet ere de mærker 
ligfte. Det ſaakaldte Verdensoie fynes at være en als 
mindelig forvitret Opal, Det befidder den beſynderlige 

kh! 
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Egenſkab, at det indſuer Vand. DetsFarve er for det meſte 
flodeguul,undertiden og regnbueagtig. AfVoxopalen gives 
der fornemmeligt to merkvardige Slags, hvoraf den for⸗ 
ſte kaldes Træeopal, den anden Telkobanjerſteen. Den 
førfte er ei andet end forſtenet Naaletree af guulagtig 
og bruunlig Farve, hvorved man tildeels endnu bemer⸗ 
fer Trævlerne og undertiden de Fallede Aflssninger af 
Aarringene. Telkobanjerſtenen, fom har en voxguul, 
men og bruunrod og olivengrøn Tarve, har fit Navn af 
et Stedi Øvres Ungarn, hvor den for det mefte findes. 
J Dvre: UWuagarn findeé desuben og andre Opaler; desu⸗ 
den ere de et fjeldne i Erzbjergene, i Bohmen, Sdilefien ” 
2c. De orientalffe overgaae alle ft i Haardhed og Stjøne ” 
led; blandt de europaiſte ere almindeligt de ungarſte de 
bedſte. 

Opera. De Nyeres poetiſte Dannelſe, er, ſom 
alerede er viift i Artiklen Muſik, aldeles romantiſt : 
den Idee, der findes i ſamme, fremſtiller ingen glad Før ” 
lelfe i Beſiddelſen af det Dærværende, det. Sivne, men få 
Lengſelen efter det Ubekjendte, efter det blot af det inders 7 
fte Sind Anede udgjør meget mere den romantiſke Poes 
fieg Characteer. Da nu den. nyere Muſtk, ifolge fin. 
indvortes Natur, er reen romantiſk og der altſaa folgeligt 
fra det Indre findes et abſolut Forhold mellem den nye⸗ 
rr Poeſie og den nyere Muſik, fan folger deraf,” at beg⸗ 
ges Forening alerede i og for ſig ſelb maa være grundet £ 
Tingenes Natur, Det er ogfan virkeligt Tilfældet, 
Hvad man derfor altſaa hidtil har bemærfet om Operas | 
eng Urimelighed, faa tilkjendegiver detre blot en fuldz 
kommen Miskjendelſe af den nyere poetiſte og muſikal⸗ 
fe Dannelfe, der ei har indfeet, at Muſik og Poeſie, ſaa⸗ 
ledes ſom de mu findes, ifølge deres inderſte Voſen egent— 
ligt ere gandſte uadſtillelige og at altſaa folgeligt den ene 
ei vel fan beftane uden den anden. Denne paa en reen— 

philoſophiſt Vei fundne Sandhed, bekraftes ved den 
. Erfaring, vi dagligt ere iftand til atgjøre, En Operg 

er, for ſaavidt man derved forftaaer det alvorlige Syns 
gefpil, et Skueſpil i Vers, hvoraf den mindre Deel 
£ 
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ſynges, den ſtarre derimod fremſiges efter Noder, dog 
uden Tact og ſedoanligt forbunden med Dands. Hvor— 
vidt man kunde være berettiget tilat antage Hiobs Bog 
og Grakernes dramatiffe Foreſtilllnger, der ledſagedes 
af Muſik, for Anledning til Opfindelfen af den nuværende 
Opera, fan ei her blive underſogt, men ſikkert ev det at 
Italien ev det Land, Hvorfra Operaen gik uds  $ Der 
gyndelfen af det 160de Aarhundred ſtal er Selfab 
Kunſtvenner i Floreuts have gjort Forſsg paa at gjens 
indføre den gamle græffe Tragoedie. For at kemme det» 
te Maal faa nær fom muligt, paatoge Vincenzo Gali— 
fsi og Giulio Caccini, Medlemmer af hiint Selſtab og 
beromte Tonekunſtnere fra den Tid, fig at fremfige eller 
recitere et Digt under ſimpelt Accompagnement af et 
Strengeinſtrument. Diſſe Forføg bleve anſeete ſom 
Operaens forſte Oprindelſe. De banede Veien for et. 
gandſke i Muſik fat Drama, Daphne, der var forfardi— 
get af Digteren Ottavio Rinuckini. Peri havde fat 
Muſikken dertil. To andre Hyrdeſtykker, Anole af Sis 
raldi og Arethuſa af Lollio, ffulle ved famme Tid være. 
bleven opførte ved Hertugen af Ferraras Hof, ligeſom 
man og troer, at Guarinis Pastor fido alerede frems 
ſtilledes muſikalſt i Midten af det 10de Aarhundred. 
J Aaret 1485 ſtal den førfte Opera buffa være op⸗ 
ført i Venedig og. fiden lignende Foreſtillinger givne 
i alleden Tids italienſte Prindſers Palladſſer. Mu: 
ſiken til diſſe Skueſpil beſtod for Storſtedelen i et Fe— 
redrag, der lignede vort Recitativ, hvilket fun fjels 
den blev afbrudt ved Chore. For den egentlige Ops 
finder af Recitativet, ſom vi nu have der, anſeer 
man dog Emilio del Cavaliero, af hvem der i Fios 
rents Aar 15909 opførtes to Paſtoraler il Satiro og 
la disperazione, og fom og paa ſamme Maade har 
fat et Oratorium, Anima e Corpo, i Muſik. I 
Aaret 1597 lod allerede Horazio Vecchi affynge alle 
Roller i Vers endog Pantalon, Doctoren og den fpans. 
ſte Capitain. Efter flere flige Forſog opførtes ens 
deligt i Aaret 1600 ved Long Henrik 4de  Formæs 
ling Operaen Eurydice, digtet af Rinuccini og com— 
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poheret af Peri og Caccini, offentligt i Florents. 
Efter en anden Mening ſtal alerede en vis Johan Sul— 
pitius med Tilnavnet Verulamo, faa kaldt af fit Før 
defted i der Romerſke, i Aaret 1480 have giver Skueſpil 
med muſikalſt Declamation paa Torvet i Bom, faavelfom 
og før Paven og nogle Cardinaler, og kaldet fig jelv Gjen⸗ 
opretter af de mufifalffe Foreſtillinger paa Theatret. 
Eet af de Stykker, han opførte paa Carnevalstiden , 
har Titelen Pauli Omvendelſe og blev ſat i Muſik 
af. Bererini. Operaen var indſtrenket til Italien 
indtil Lar 1646, da Cardinal Mazzarini lod de. førs 
ſte Operifter fomme fra Stalien til Paris, hvor de 
opførte den forſte irtalienjfe Opera Orpheus og Eury— 

dice. Ved ſamme Tid gjorde Perrin der førfte For—⸗ 
føg mod en franſt Opera, hvortil han 1669 erholdt 
fongeligt Privelegium. Foruden den alvorlige Opera 
i Paris, der førte Navn af det kongelige Acabemie 
for Muſiken, indførtes der og en anden i Aaret 1678 
ſom man foreftillede paa Meſſerne i St. Laurent og 
St. Germain og fom i Maret 1715 erholdt Savn 
af den comiffe Opera. J Nücnberg opførtes alerde 
i Hans Sachs's Tid (k 1567) FaftelavnsfivÉfer. é 
Gang. Den førfte egentlige Operatert forfærdigede 

Martin Opit; (I 1669), den heed Daphné og er en 
Efterligning af den ovennævnte italienſte Opera 
Daphne. " Siden ffrev Maul Thiemich Operaen Alce⸗ 
fte, den førfte, der opførtes i Leipzig ved Paaſkemes— 
fon 1693. Nogle anfee den comiſke Operecte ,. Fans 
den er los“ for den førfte comiffe Opera i Tydſk— 
land; Floͤgel derimod paaftaaer, at der gaves ligeſaa 
tidligt comiſte Operaer fon alvorlige. J Augsburg 
opførtes førfte Gang en tyd Opera 1647 og i Nuͤrn⸗ 
berg opbyggedes 1667 et Operahuus, hvori man 1697, 

øpførte Operaen Arminius. J Sverrig opførtes for 
førfteGang 1774 en ſoenſt Nationalopera Birger Jarl af 
indfødte Svenſte. J Danmark havde man alerede 
et Operahuus under Chriſtian den Ste paa Amalien⸗ 

borg, hvilken opbrændte ved Uforſigtighed. — Mos 

rionetoperaer (franſt les Bamboches) ere meget gamle. 
Herodot omtaler alerede Marionetter og Romerne 

* 
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Betjente fig ved deres offentlige Lege af en Marionette, 
fom de kaldte Borneederen. J Aaret 1674 indførtes 
Marionetoperaer i Paris og foreſtilledes ved Duffer eller 
Marionetter (bamboches, marionettes), hvis Be— 

vægelfer accompagneredes af en ſthult Perſons Sang. 
— Opera buffaer Navnet paa Italienernes comiffe 
Syngeſpil, ſom fornemmeliat fØjelner fig fra vor 
comiſte Opera derved, at der i Almindelighed intet tales 
Deri, men at Dialogen ſynges recitativiſt (0: efter Pos 
der, men uden Tact). — Opera seria (den alvorlige 
Opera) er fun ved fit Indhold forØjellig fra den comiffe 
Opera, men har fædvanligt ingen Finaler. Ope— 
rette betydede endnu i ten forſte Halvdeel af det 
forlobne Harhundred' er alvorligt Skueſpil, der liger 
ſom Overaen blev gandſte fjunger og udmarkede ſig kun 
fra denne ved en fortere Udførelfe af den foreſtillede Be— 

givenhed og ved faa i Handlingen. indfluttede Biperfos 
ner. Siden gik dette Navn over paa Efterligningen af 
det franſte Skueſpil, fom var blandet med ſmaage Sans 
ge, tit ogſaa medet Chor. Man faldte dette Slags 
Skueſpil, fom i den anden Halvdeel af det forløbne Havs 
hundred bearbeidedes med almindeligt Bifald fornemmes 
ligt af Weiße og Hiller, formedelf de i den fremſtillede 
Begivenhed indblandede comiffe Characterer, fortrinlige 
viis den comiffe Operette. For at indveve mere muſi⸗ 
kalſt Nydelſe i dette blandede Skueſpil, bleve Sang⸗ 
ſtykkerne lidt efter lidt ſtedſe videre udforte og fif ſamme 
Former ſom i den alvorlige Opera. Endeligt meddeeite 
Benyttelſen af den af Italienerne opfundne Finale, hvori 

Handlingen rykker frem og Muſikken giver Leilighed til 
— en Rakke intereſſante og afvexlende Satfer, dette Slags 

Opera ligeſom det almindelige Fortrin, faa at den fra nu 
af blev det herſtende Slags af det Muſik forenede 
Skueſpil. Denne Operette, for ſaavidt den nemlig blot 
foreftiller en borgerlig Handling af ringe Omfang og faa 
Perſoner, ev ide fidfte tyve Aar gaaet noget af Mode 
og har maattet vige for den somiffe Opera. De ſtorſte 
alvorligfte Sujetter ligge til Grund for bene men ere 
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ſom de cémiffe Situationer behandles ſom den italienſte 

Jangſomt med Tiden, mén da er og den egentlige Opfin⸗ 

dan han er kommen til fir Reſultat, men Digteren faager 
— af ſin Genius 9 egen Beſtrebelſe, en Verden af 

er viſt nok fandt, men er det anderledes med den videns 
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ſtedſe blandede med comiſte Partier, faa at de for det | 
meſte blive til egentlig . romantiſt Opera. Sammes 
Compoſition er gandſte i den alvorlig: ”Ovetas? Maneer 
der, hvor den Pal fremſtille Stykkets foxſte Scener, "og. - 
betjener ſig og i dette Tilfolde af alle dens Former, lige⸗ 

Opera buffa, Den nu brugtiige comijÉe eller romanti⸗ 
ſte Operg er afrfaa en Sammenſetning af Itallenernes 
Opera seria og Opera buffa, kun med den Forſtjel at 

dens Dialog virkelig fre — og et ſonges recit tiviſt. 
Til de fortrinlige ro mantiſke Operaer horer Trylleſloiten 
KLEE Juan ꝛc. 

Opfindelſe er det Sel Virkſomhed hos —* mens, 
neffelige Aand, ved hvilken ter, ved nye Combinatio⸗ 
ner, altſaa paa en original Maade, frembringer og 
dev ei forhen É Dar været fil dt den Form. Den yttrer ſig i 
Videnſt ab og Kunſt i vidtløftig Forſtand og adſteller fig 
Derved fra Opdagen 3: fra Udfinden af hvad der vel er til, å 
men ev ſtjſult; dette berøer mere pan Tilfælde og Fagttas " 
gelfee Diſſe Combinationer ſamles ei møifommeligt 7 
eller ſtykkevns, men udſpringe pludſeligt i Aanden; thi 
hvo fan foreſette fig til denne eller hiin Tid at gjøre em 7 
Opfiadelſe. Opfindelſens Spire fan viſt nok udvik es 

delſe alerede iſtand. Kun de ſynes af have fei et ved beg⸗ 
ge Momenters Forvirring, hvilke paaſtode, at den viden⸗ 
ſkabelige Opfinder var væfentlig forſtjellig fra den æfthes 
tiſte. Den videnſkabelige Opfinder, ſige de, ev ſig ſin 
Ideegang bevidſt, kan beffrive den hele Methode, hvor— 

Ideer, ſom et lykkeligt Hiebliks Gave, og Digteren er å 
ei iftand til at fige, hvordan han er kommen dertil. Det ” 

ſkabelige Opfinder. Udſpringer ikke ogſaa her Ideen 
af hans Aand med Lynets Hurtighed, i hvilken, ligeſom 
i Sædefornet, en heel Skov, en uendelig Rakke ligger 
— Han vilde paa ingen Maade være iſtand til 
at ſige, hvordan han var kommen dertil, fordi den ener⸗ 
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giſke Sjel i Farten var ved Maalet. Viſt nok kan han 
viſe os Veien tilbage til der Punkt, da Ideen fort ude 

É 

ſprang, vife os hvad og hvorledes han udviklede af den; 
men der fan og Kunſtneren, ellers vilde der et være ham 
mutigt at aflægge Regnſtſab for fir Værk, hvilket dog. fles 
re af de bedſte Kunſtnere have gjott. Men, figer man, 
i Videnſtabernes Mark fan man lære at opfinde; der gi⸗ 
ves en ⸗gen Opfindelſesmethode Hevriſtik; gives der vel 
og en ſaadan for Kunſtneren? Sporger man Kusſthe⸗ 
ren og Theoretikeren sm den aſthetiſte Theorie, faa mære 

fer man ſnart, at de ei ſtemme gandſke overeens · Mog⸗ 
le, der betragtede Opfindelſesaanden i Modſatning til 
den blotte Efterlighelſesgand, fatte den aſthetiſte Opfin-⸗ 
delſes Veſen i Sujettets Nyhed, hvorimod Andre ſige, 
at Opfindelſen aldeiles ikke beſtager i den Evne at udfinde 
Sujettet, meniden Færdighed, at ordne ſamme i Ind⸗— 
biſdningskraften henfigtsmæs figt for Kunſtfremſtillingen. 
Din fidfte Synsmaade finder fornemmeligt Sted med 
Henſyn til de dannende Kunfter, hvilke man hvad Opfin⸗ 
delfen angaaer, holde for de meeſt indſtrenkede, fordi-de 
ſom ofteft laane deres Sujetter af Poeſie, Hiſtorie og 
Sagn. Naatr imidlertid de dannende Kunfter ei, ſom 
oftere er ſteet, ligefrem forvexle Opfindelſen med Anords 

ning, Compoſition og Udkaſt ꝛc., faa lader Modfigelfen, 
der ſynes ftørreenddener, fig vel hæve.  $ Begrebet 
om Opfindelſe felv figger det, at noget alferførft ligeſom 
faaer Tijverelſe ved Finden, og dette udelukker paa ins 
gen Maade det Tilfælde, at den nye Productions -Ges 

i" 

ftanddele alerede kunne være til, - men forudfætter vif 
nok, af der ved en nye Beardeidelfe og Sammenfætning 
ſkal fremfomme noget, der ei hibtil har været, Man 
fan følgeligt, ja man maa endog betragte Opfindelfe i en 
dobbelt” Henſeende: 1) til Stoffet og 2) til Formen 
Wilde vi blot fee til Productionen af ét nyt Stof, faa 
vilde vi ftage i Fare for at maatte udſtryge Homer, 
Sophocles, Shakeſpeare, Goͤthe og. mange Digtere af 
førfte Rang blandt alle Nationer af de originelle SÉas 
bereg Rakke, da Stoffet næften i de flefte Tilfælde var 
bem givet, man kunde fige fundet af 7— men ei opfun⸗ 

NE Sr . Øg2 * 
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det; da man derimod maatte fætte Navne i denne Rak—⸗ 
fe, ſom man billigt tager i Betænkning at nævne ved 
Siden af hine. Imidlertid fan det ei nægtes, af Op⸗ 
findere af et nyf Stof, have deres Fortjeneſte, da det 
ei fan frembringes uden frugtbar Indbildningskraft, og 
denne Fortjeneſte ſtager i Forhold til den Grad, i hvilfen 
dette nye Stof er intereſſant. Men den ftørre Fortjenes 
fe tilkommer den, ſom giver Stoffer ders eſthetiſke Ud⸗ 
foldning, hvorved det andet Slags Opfindelfe, Formens 
fommer for Dagen. Hvad man figer om en Opfindels 
ſes Poeſie (der, forſtjellig fra Opfindelfe i * finder 
Sted i alle Kunſter), det viſer fig netop her, ligeſom det 
heller iffe her fan misÉjendes, at Kunſtneren ved dette” 
Slags Opfindelfe, der beſtemmer hans Udkaſt, et gaaer 
frem uden Bevidſthed, ſtjondt ftedfe paa en original 
Maade, da han producerer ved egen Aands⸗Selvvirk⸗ 
ſomhed, og ei, ſom Efterlignerne, ved at fætte ſammen 
(S. Genie). Da hiin aſthetiſte Udfoldning fun da er" 
af det ægte Slags, naar alt Enkelt ſtager i Harmonie 
med det Hele; faa feer man heraf, hvorledes Mengs 
funde fætre Opfindelfen i Cenhed i Udførelfen af Kunſtne⸗ 
rens oprindelige $dee.  F denne Henſeende rofte han " 
Raphael ſom den, der faa rigtigt beſtemte og fordeel— i 
te Antallet af Figurerne, at ingen blev SVED —9 Al 
unyttig. ; 

Opfordring, Naar Fienden er rykket for en Faſte 
ning, opfordrer han den til Overgivelſe. Slige Opfor— 
dringer kunne gjentages ved en Blokade eller Beleiring. 
Bedſt benytter man herved Forfald, der ere af den Be⸗ 
ſkaffenhed, at de, i Følge deres Natur maa gjøre Com⸗ 
mandanten tilboielig til Overgivelſe F.Er. et af hans Fien⸗ 
der vundet Slag ꝛc. Lignende Opfordringer gjøres og 
fil indſluttede Corpé eller Armeer. En Fæftning opfor— 
dres paa følgende Maade, Er Beleireren endnu i Fras 7 
ftand, affender han en Trompeter, der nærmer fig Fæfts 
ningen og blæfer Appel. Den Beleitede fender nogle 
Ryttere ud imod Trompeteren, fom føres, naar beheve 
med tilbundne Mine, for Commandanten. Paa erholdt” 
Svar føres han paa famme Maade tilbage til det Sted, 
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hvor man modtog ham. Men er Beleireren i Nærheden, . 
flaaer en Tambour Appel; der fvares fra Feſtningen, 
Fiendtlighederne ophøre, Tambourerne nærme fig hin— 
anden, og Feſtningstambouren betegner det Sted, hvor 
fra den Udſendte, med tilbundne Øine, hvis man hols 
der det for nødvendigt, ſtal bringes til Commandanten 
DØ tilbage igjen. 

… Opgang, Stjernernes Opgang falder man deres 
Sigtbarbliven ved Horiſonten. J Følge Jordklodens 

— Form og øvrige Beffaffenbed er Stjernernes Opgang 
. meget forfEjellig paa forſt jellige Steder. Under Eqvar 

tov gaae alle Stjerner op, og gaae lodret op; mellem 
Wqvator og Polerne gage fun ide Srjerner op, hvis 
nordlige eller ſydlige Afvigelſe er mindre end ICquatoré 
Hoide. Under Polerne finder aldeles ingen Opgang 
Sted. Man fan finde enhver Stjernes Opgangs Tid 
paa et beftemt Sted af den Tid, den fan fees over Hori⸗ 
fonten og af dens Culminationstid. Man fan og bes 
ſtemme ſamme, ſtjondt ei med ſtor Noiagtighed, ved 
Åjelp af kunſtige Himmelkugler. 

Ophiter, Ophianer eller Slangebrodre kaldtes et 
gnoſtiſt Partie, der, ligeſom Valentinianerne (fee Art. 
Gnoſis) antoge to Grundveſener, Læren om Wonerne 

og de dermed forbundne Theogonier, men havde det Ege 
ne, at de ved deres Gudstjeneſte⸗Myſterier betjente fig . 
af en Slange fom Symbol paa det fandfelige Princip é 
Menneſket, og paa Klogſt aben, ſom avler det (Sephia). 
Ophiterne kyſte Slangen, i hvilken de, efter den haldæis 
ſte Slangedyrkelſes Anviisning tilbade Evas Forfsrer 
i Paradiſet paa ſamme Maade fom fiendlige Guddomme 
dyrkedes af Hedningerne. Dette Religionsſelſtab opkom 
i Slutningen af det andet Aarhundred af ſvarmerſte 
Joder og Hedninger, fornemmeligt i Syrien og Lilles 
afien, og endnu i det 6te Aarhundred udkom Edicter til 
bets Udryddelſe. Til de Chriſtne hørte der egentligt ikke, 
og fun en Deel af ſamme fynes efter Gnoftifernes Art, 
at have erkjendt Jeſus fom en Con af anden Rang. 
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Ophthalmie, Blenbetandelſe, knn af det græs å 
ſte Ord Ophthalmos, Hiet. Den er forſtjellig, deels 
efter Betendelſens Sæde, enten i Yderhinden elfer CE” TT | 
nelaagene og deres Kirtler, deels efter den forſtfellige 
Grad, da den foregagende Benavnelſe er ſpeciel for den 
ſedvanlige mildere Grad, Taraxis for den ſtarkere 
Grad, naar Hinden aledes er betændt i fin hele Om⸗ 
fang, ar den feer ud ſom den var overtrukken med Blod, J 
Chemoſis, den ſtarkeſte nagr Blodet ved Betendelſen 
gade ud; af Nerhinden, der ſvulmer op; endeligt 
Phlegmone, naar Hiets indre Dele betendes. De. 

ſadvanlige Tegn paa Hiebetendelſe ere ufædvanlig Rod⸗ 
me, Smerte i Hiet, + Førfiningen fom naar Sand eller 
ander Sligt var komm t deri, hvilket ofte giver Anled⸗ 
ning til Feiltagelſe, unaturlig Hede, for det meſte og 
Udflyden af Vadſte og. Svulmen i Hielaagene. Unders 
tiden fan man derved saldeleg ikke taale Lyſet. Hiets 

Naeerhinde fan og hovne ſaaledes, at den danner Folder 
paa  Micæblet, Naar Betxendelſen fortfættes til den 

gſennemſigtige Hornhinde, hvilket undertiden ſteer i 
Form af en Blære, der ligner et lille Saar, faa taber 
den fin Gjennemſigtighed, faaer Pletter og der frems 
kommer Blindhed, fordi Lysſtraalerne ei mere kunne J 
frænge igſennem. Det ſamme ſteer, naar den indre Be⸗ 
fændelfe angriber Chryſtallindſen. Wodren fan og ans 
gribe og HAUS forftyrre Hernhinden. eller der frem⸗ 
kommer en Wdderfam! ing i Pieis Indre, hvilken dan⸗ 

ner fig i Hiekamrene, dg uden behørig Hjelp gſennembry⸗ 
der og forſtyrrer Hornhinden. Geværter fremkomme 
undertiden ogſaa paa Hornhinden efter Betænbet lege 

Opie (Miſtress), en berømt engel Digterinde, 
blev føde i Norwich 1771. Hendes Fader var Doctor 
Anderfon, en meget anſeet Læge i hiin Stad. Jen Als | 
der, da antre unge Fruentimmer behöve Opdragelfe, var. 
hun alerede Pubſikum bekſendt af fine Digte, Fortéllin⸗ 

ger og dramatifte Stykker. IJ Aaret 1798 giftede hun 
fig med den berømte Maler Opie; efter hang Død hed⸗ 
rede hun hang Minde ved Udgaven af hang Forelasnin⸗ 
gev over Malerkunſten. Hendes egne Skrifter ere føle 
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gende: The father and daughter, atale, with 
oiher pieces, 8., 1801; an elegy to the memo» 
ry of ihe Duke of Bedford, 4, 1802; Pøvms, 
B25:/18025: 08 Ed. 1804; —— — or 
the moiher and daughter. ai.tale $ 3. Vols. 124 
17804; Simple tales 4 Vol., 12., 1306; Dan- 
gers. of coquetry (anonymous), 2 Vol. 12. 
"The warriors return and other poems, 8, 1408, 
Memoirs of Mr Opie, prefixed fo his —— 
4, 1809; Temper or domestic scenes, a no- 
vel, 3 Vol, 12,, 1812; Tales of real lie, 3 Vol 
12.,:1813. 

1 

Opitz (Martin) cen af Tydſklands bedſte ældre, 
rr var født den 25de Dec. 1597 i Bunzlau i 
Schleſten. Han beføgte i Førftningen Stadens Skole, 
hvor førft hans Onkel Chriſtopher Opitz og ſiben Valens 
tin Sanfrieben var Rector. Denne ſidſte ſynes Opitz 
ifær at have fFyider Udsiklingen af fin digterſte Wand. 
S Aaret 1614 gif han til Breslau, Hvor han fortfatte 
fine Sruderinger. paa Marie-Magdalena-Ceoellegiet 
unter Hocke shofen indtil 16176. Denne lærde Mand 
vafre hos ham Kierlighed til Philoſophien, hvormed 
han forbandt Veltalenhedens og Oldtidens Studium. 
J'osvrigt beſtemte han fig nu til det Juridiſte. Da han 
forlod Breslau, udfom af ham en liden Samling af lav 
tinffe Digte, ſom han kaldte Nytaarsgaver (Strenæ), 
de førfte Spor af literaire Lenier. Det varen Taknem⸗ 
meligheds Tribut; thi alle de forte Digte, denne Sam» 

"Ming indeholder, ere rettede til hans forrige Lærere eller 
- andre Lærde-t Bunzlau. J Aaret 1617 ombyttede han 

det breslauiſte Sia alle med det dengang mere berom— 
fe i Beuthen ved Oderen, hvor den Éeiferlige Kammer fis 
fEal og Pfalzjareve Tobias Skultetus til Schwanenfee 
og Bregofdjåk betroede ham fin Søns Veiledning. 
San udgav ogfaa nu adffillige latinſte Digte ſaavelſom 
ſin Ariſtarchus, et Skrift, der beviſte hans Iver for den 
tydſte Literatur. J Aaret 1618 gif han til Univerſite⸗ 
ret i Frankfurt an der Oder, hvor han eet Aar, uden at 
lægge fi fig efter Jurisprudens, opoffrede fig fine Yndlings 

” 
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ſtudier og Digtekunſten. To Brudeſange vare her de 
forſte Forſog pan at digte i det tydſte Sprog. Efter 
den Skik begyndte han nu fine Vandringer. J Aaret 
1619 opholdt haw fig ved Univerfiterer i Heidelberg. 
Den churpfalziſte Geheimergad Lingelsheim antog ham 
i fit Huus ſom Lerer for fine Sonner og foreſtillede ham 
ved Hoffet. Han blev nu bekjendt med den berømte Jar 
nus Gruter og andre fortræffelige Hoveder. Opitz ſtrev 
meget, faavel paa Tydſk, fom Latin, i Proſa og Vers, 
ſpsgende og alvorlige. J Aaret 17620 beføgte han 
Strasburg, hvor han vandt Matthias Berneggers Vens 
ſkab, ſom i Gam fpaaede Tydffernes tilkommende Virgil. 
Over Tuͤbingen gik han tilbage til Heidelberg, hvorfra 
han, for af undgaae Krigens Storme ved Slutningen 
af Aaret 1620 med fin Ven Hamilton reifte til eders 
landene. J Leiden kom han i Bekjendtſtab med Scri— 
ver, Vosſius, Rutgerſius og den ſtore Daniel Heinſius; 
den ſidſte var det iſer, der dannede ham til den indholds— 
rige, og eftertenkſomme Digter, han fiden blev. Medens 
Krigen ftedfe udbredede fig videre i Tydſtland levede 
Opitz 1621 i fyv Maaneder i Holfteen for Venffab og 
Muſerne. Dengang ſtrev han fir fortræffelige Trøftes 
digt i Krigens Modgang, hvilket han dog ført lod 
trykke 1633. Ved Slutningen af Aaret 1621 vendte 

han tilbage til fit Fedreneland og blev. faldt til Hertug 
Gjeorg Rudolphs Hof i Liegnitz. I Aaret 17622 gif han, 
paa Bethlen Gabors Indbydelſe til Weißenburg ſom Læs 
rer i Philoſophie og Humaniora. Her levede han i Fyrſtens 
Gunſt iudvortes Glands og begyndte et lerd Verk, Dacia 

antiqua, hvis Zuidforelſe Døden hindrede, efterat ha 
havde arbeidet 16 Aar derpaa, En ſorgmodig Sindés 
ſtemning fif Overhaand hos ham. Landets Ucultur vak⸗ 

te Lengſel hos ham efter ſit Fedreneland; han tog ſin 
Afſteed, idet Forfæt, for Fremtiden at leve i Rolighed 
for Muſerne. Desuagtet gik han i Maret 1623 igjen 
fra Bunzlau til Liegnis til Hertug Georg Rudolphs 
Hof. Her digtede, arbejdede og udgav han Skrifter. 
J Aaret 1624 udkom den førfte.Udgave af hans Digte, 
beførget af Zinkgref, hvilken dog Opitz erflærede” for 
overilet og ſnart fortrængte ved een af ham ſelv foranſtal⸗ 
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tet. Hertug Rudolph, paa hvig — han havde 
fat alle Søndags: og Feſtdagsepiſtlerne i Veré, efter de 

franſte Pſalmers Stavelſemaal, udnævnte Gam til fin 

Raad. Nu udkom og hans Bog om det tydſte Poeterie, 
hvorved Gan ajerde Begyndelſen til en tydſt Poetik. 
Efterat han i Slutningen af Aaret 1624 var reiſt til 

Sachſen, havde levet naſten et halve Aar i Wittenberg 
og over Dresden beſogt Hertug Leopold af Anhalts ſmag⸗ 
fulde Hof, hvor han blev optagen i det af Hertugen ſtif⸗ 
tede frugtbringende Selſtab under Navn af den Kronede, 
vendte han 1625 tilbage til Schleſien, for endnu fam me 
Aar at ledfage fin Ven Kirchner paa hans Reiſe ti Wien, 
hvorhen han gif i fn Hertugs Forretninger. Her ans 
befalede han fig Keifer "Ferdinand: den 2den veder Sor⸗ 
gedigt over Erkehertug Carl, og modtog derfor en Laure 

barkrands af Keiſeren. Efter et fort Ophold der, kom 
han i Aaret 1626 tilbage til Schleſien, hvor han opø 
holdt fig afverlende i Breslau, Brieg og Liegnitz, ;og 
fandt, fnart i Hoffets Tummel, fnart i fine Venners 
ftille Kreds Vederqvægelfe efter ” fit Arbeide. Endimu 
ſamme Aar traadde han i Tjenefte hos den lærde og tav⸗ 

pre Burggreve af Dohna, Carl Hannibal, og levede nu 
for Storſtedelen i Breslau; dog gjorde han adffillige 
friaae Fovretningéreifer til fremmede Hoffer og til ane 

dre af Rigets Store. Han faldt paa, ogſaa at prøve 
fit Heltemod 'øg gjorde et Udfald med under General 
Pechmann; men dette enefte Forſog var tilſtrækkeligt 
til at operbeviſe ham om, af han ef havde noget Kald 
til Kriger. J Aaret 1628 ophsiede Keifer Ferdinand | 
aden ham af egen Drift i Adelſtanden under Navn af 
Martin Opitz von Boberfeld; dog betjente han fig fjele 
den eller aldrig af denne Titeh — J Aaret 1630 foretog 
Opitz i Burggrevens Anliggender en Reiſe til Maris; 
paa lamme fornyede han gamle og indgik nye Befjendte 
ſtaber; han fandt Adgang og Modtagelſe hos de meeſt 
udmærfede Mænd. $'Paris blev han befjendt med Hu⸗ 
go Grotius, hvis Huus var Samlingspladſen for alle ved 
Rang og Lærdom udmærfede Mend. Opik overſatteGto⸗— 
tius's Digt om den chriſtelige Religions Sandhedeaf det 
Hollandſke paa tydſtke Vers, hvorover Forfatteren overoſte 

y 
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ham med den meeſt hædrende Berommelſe. Endnu 
famme Aar faldte Burggreven ham tilbage fra dette 
literaire og intereſſante Liv i Paris. Ved Slutningen . 
af Maret fort han, beriget med nye Kundfkaber og en 
Skat af fjeldne Boger, Haaadſkrifter, Mynter og 
ſtaarne Stene, tilbagetil Breslau, hvor han blev i to 
ar. Men efterat Burggreven af Dohna var død 
1633. og de urolige Tider ei tillode ham at leve een⸗ 
ſomt for fig ſelv, gif han til de fyrſtelige Hoffer i Liege" 
nitz og Brieg. Art, udgav han fit Leredigt Veſuv og" 
fit Troſtedigt i Krigens Rod. JForaaret 1634 fulg⸗ 
fe han Johan Chriſtian af Brieg til Thorn, hvorhen 
denne begav fig formedelſt Krigsurolighederne og tog ført 
derpaa fit Opholdsſtedei Danzig, hvor han med Roe og i 
Sikkerhed kunde paffe ſine Arbeider. Syngeſpillet Jus 
dith og Overſcettelſen af Sophocles's Antigone vare 
Frugterne af denne Rolighed. Da Kong. Ladislaus 4de 
der alere de kjendte ham af et. fortræffelige tydſt Berøms 

melſesdigt, hvorved Opitz havde hilfet ham ved hang 
Tilbagekomſt fra Toget imod Rusland, i Aaret 1638 
fom til Danzig, lod han Digteren komme for fig, og 
overtalede ham endeligt til, med Hertugens Samtykke, 
at træde i fin Tjenefte ſom kongelig pole Sekreteer og 

Hiſtoriograph- under meger fordeelagtige Omftænvig bes 
der, Sjan vedblev at anvende fine Fritimer paa: lærde ” 

Arbeider. J Aaret 1637 udgav han en Samling af 
geiſtlige Poeſter, ſamlede og reviderede. fine verdslige 
Podemata, arbeidede paa de daciſte Oldſager og fuldførte 
fin Pſalmeoverſettelſe efter de ſedvanlige Melodier. 
Han beſogte paa en kort Tid Thorn og Koͤnigsberg. 
Saaledes havde Opitz naget fine mandige Aars og fin 
Berommelſes Blomſtren. De vardigſte pg. adleſte af 
hans Samtidige yndede ogtærede ham. Hans Dom og 
Smag havde naaet en fuldfommen Modenhed, af hans 
virkſomme Aand ventede man de meeft fuldendre Frugter. 
Dette Haab blev ei opfyldes Opitz Blevet Offer for den 
Peſt, ſom 1639 ødelagde Danzig og henrev ham den. 
zode Hug. ſamme Mar. Hans literaire Efterladenſtab 
rabtes under den almindelige Forvirting. Som Digter 
har Opitz de meeſt uimodſigelige Fortjeneſter; hau var 

LS — 
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den forſte Tydſke, der fvingede få op til den ſande Poe— 
fie, og for ſaavidt kaldes han med Rette den tydſte Dige 
tekunſts Fader.  Hanvar forrrolig med de Gamle og 
havde beriger fin Aand med de nytrigfte Kundfkaber; 
derfor ere hang Digte, ifær de ſtorre, rige et alene paa. 

" fkjonne, men og pad grundige: Ideer og Maximer. 
Sproget fEylder ham ave Forbindelſer og Former, ftørre 
Boielighed og Correcthed,, hoiere Eftertryk og Vel: 
klang, men fremfor ale Renſen fra mange vilde Udffud, 
Han gav førft den tydſte Proſobie Rlvarelſe. Den 
fø fe Plads blande hang Digte tilkommer de lyriſte, 

derneſt de didactiſte; den fvagefte Deel ere hans Overs 
ſettelſer. 

Opium kaldes den — *—— Saft af — 
plåntens Sædehaveder (Papaver somniferum), 3J 
Orienten, iſcer i Natolien, Arabien, Perſien, Egypbten og 
Oſtindien nager denne Plante en betydelig Storrelſe, faa 
at den i Perſien f. Ex. ſtal blive 40 Fod hoi og bære Hover 
der, der indeholde to Pund Vand, Plantens meiteagtis 
ge Saft ſamles derved, at man opridſer de halvmodne 
Valmuehoveder imod Veſten og den næfte Morgen afffras 
het den üdflodne og i Luften ſtivnede Saft og alter den 
i et Kar til ben fager den tilborlige Faſthed. Et 
ringere Slags Opium ſtal erholdes ved Stengler⸗ 

nes, Bladenes og de alerede opridſede Hoveders 
Udpresning og Kogning, ſom forktſettes indtil den 
har faaet fin Faſthed. Forhen kom den reneſte 
Opium fra Theben i Wgypten. Den gode Opium maa 
være tung, tet, udvendigt af rodbruun Farve og glind⸗ 
ſende i Bruddet. J Medicinen bruges Opium ſom La⸗ 
gemiddel, da den virker mægtigt paa Nerveſyſtemet; i 

ringere Grad pirrer den Karſhſtemet og Nerveſyſtemet til 
ſterkere Virkſomhed, men ſvakker ſiden og fan i ſtorre 
Quantitet bevirke Bedevelſe, ja Nervekraftens fuldkom⸗ 
ne Tilintetgjsrelſe. Det regnes derfor blandt de bedo— 
vende Gifte. Som Medicament har Opium alerede 
været i Brug over 2000 Aar. Diagoras, en Samti⸗ 
dig af Hippokrates , forkaſtede vel Anvendelſen deraf, 
men den empiriſte Skole brugte den hyppigt. Vi have 
endnu flere Forſtrifter fra de Tider til Opiatblandinger 
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f. Er. Philonium af Philo, Mithridat af Damocrates 
2. " Endnu ſtorre rug gjorde de arabiſke Læger af Opi⸗ 
um, og Paracelfué anbefalede det førft og meget ivrigt 
blandt de curovæife Leger. Skjondt det i forholdsmes⸗ 
ſigt ſtore Portioner f. Cr. af eet Gran hos Born og fire 
til fem Gran hos Voxne virfer fom Gift, faa gives "der 
dog i Orienten, iſer blandt Tyrkerne mange Perſoner, 
fom man falder Opiophager (Oviumsædere), fordi de 
lidt efrér lidt have vænnet fig ſaaledes til ſammes Nydel—⸗ 
fe, at de dagligefunne tage noget deraf, for derved at 
ſtaffe fig et Slags Ruus. J Foͤrſtningen tage de gandſte 

ſmaae Portioner, omtrent af et Naalehoveds Storrelſe 
fiden gane de lide efter lidt videre og tage tiſſidſt Portio⸗ 
ner af en Xrts Storrelſe. Kort efter Nydelſen føle. de 
en behagelig Munterhed, de ere langt mere levende og 
virkſomme og ſtemme fig for enhver Cone ſom de vælge. 
Vælgede Vreben, faa ere de modige indtil Raferie og 
ſtyrte fig blindt ind i enhver Fare; vælge de blide Følels 
fer, faa fvæve de behageligſte Billeder og de vellyſtigſte 

Phantaſier for dem, en indvortes Tilfredshed ſmiler af 
dem, der ligeſom ftiltiende overbeviſer alle Tilfædeværens. 
de om deres Lykke. Men dette givne Sving vedvarer 
fun faa flænge, ſom Ruſen af Valmueſaften føles; efter 
nogle Timer bortdunfter denne, og Slaphed, Ulyſt og 
Smerte trader da iftedet for det forrige Velbehag. Mod 
diffe Følger tages en nye Doſis Opium, der ſtedſe maa.være 
ftørre, naar den fEalfrembringe den ſamme behagelige Virk⸗ 
ning;men ſtedſe utaaleligere bliver den paafolgende Tilſtand 
af Sløvhed, Fovrtrædelighed og Slaphed; Anſigtsfarven 
forfvinder, Legemet bliver. mavert, Lemmerne ſtjelve og 
al Folelſe floves. Sandſesloſe og ſom ufornuftigt Qvæg 
hendøe nu diſſe Menneſker ved tilſtodende Vatterfot eller 
andre Cachexier. Da derte Middel et faa ſtadeligt for 
dem, der have vænnet fig dertil, faa indfeer man let, at 
dets Brug ſom Legemiddel üdfordrer den ftørfte Forfigs 
tighed, da faa ſmaae Portioner ſom et Gran alerede 
kunne virke ſom Gift. Saa meget mindre fan det und» 
ſtyldes, hvor Medicinalpolitiet ei forbyder Materiali— 
ſter, Droguiſter og ſelb Apothekere Salget af Opium 
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uden efter en Leges Forfrift. Mod Opiatforgivelfe, 
der yttrer fig ved heftig Uroe, Bræfning Trakninger, 
Ubevidſthed, kold Soeed og endeligt Soveſyge og fuld— 
kommen Ufolſomhed og tilſidſt dræber under Tilfælde af 
Slagflod, er, efter ført anvendt Brakmiddel, den ris 
gelige Nydelſe af ftær i Caffee, en god Rhinſkviin eller 
Syrer med Campher den bedſte Modgife. 

Oplysning er egentligt den Handling, hvorved 
man gjør noget hyſt eller kkart. Men man tager Ordet 
fædvanlig i aandelig Betydning og forftager derved, faar 
vel Tydeliggiorelſen af. de Foreſtillinger, Nogen har om, 
en Sag, fom og den Sjelens Tilftand, hvori man har 
diffe tydelige Foreſtillinger. Dog burde man hellere Fals 

de denne Tilſtand Oolyſthed. Da det et er muligt at 
have rydelige Foreftillinger om alle Ting, faa er hvert 
Mennefke tildeels oplyſt, tildeels uopivyf. Men man 
falder den ligefrem opiyſt, ſom har tydelige Foreftillins 
ger om Menneſtehedens vigtige Anliggender, iſer om 
Menn'⸗fkets Rettigheder og Pligterog om religioſe Ting. 
Ved denne Tydelighed forudſettes og, at Koreftillinger- 
he ere rigtige og ſande; thi falffe eller. vildfarende Fore— 
ftidinger kunde ci forenes med hverandre, naar de rigtigt 
tydeliggſordes. Fuldſtaendigt udtrykt vilde altfaa Op⸗ 

lysning eller Oblyſthed beftaae deri, at man tanker og 
dommer om Menneſtehedens vigtigfte Anliggender efter 
tydelige og rigtige Foreſtillinger. Da Tydelighed og 
RNigtighed i Foreftillingerne har fine Grader, faa fan 
Oplysning finde Sted i en høiere cg lavere Grad; og, 
da ei ſamme Grad af Oplysning udfordres i enhver 
Stand og for hver Levemaade, faa maa Oplysningens 

Udbredelſe drives med en vig Forfigtighed. Derfor 
fEjelner man den fande eller ægte Oplysning fra den fal⸗ 
fÉe eller uekgte 0: den Oplysning, der ei paffer til de For— 
—38 og Omſtendigheder, hvorunder Menneſket befinder 

g. I og for fig ſelv fan Oplysningen aldrig blive 
ſtadelig; den kan fun blive det derved, at man ved fin 
Streben at oplyſe andre, ei tager Henſyn til deres 
Stilling og derfor giver dem mere Lys end de kunne tags 
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le. Oplysningens Fiender kaldes, for ſaavidt de virke 
imod Oelysningens Udbredelſe, Obſeuranter. 

Oplasning kaldes i Chemien den — eller 
Fremgangsmaade, hvorved Grundſtoffene af to uligear⸗ 
fede Legemer ſaaledes forbindes med hverandre, at den 
forrige Forening: Æilles ad, og et nyt, fammenfat Leger 
me dannes, ved den une Forbindelfe, anderledes end de 

fo forrige, … Dette, fan fun fee, naar Grundſtoffene 
ere adſtildte i der mindſte i eet af diſſe Legemer; men deve 
til forbres, at eet af dem maa vare i en flydende eller 
dampagtig Tilſtand, dn faſte Legemer et kunne virke pag 
hverandre. Chemiſterne pleie at kalde der flydende Les 
geme Oplosningsmiddelet, men det andet, der blot [ye 
nes at forholde! fig, lidende, det oploſelige. Dette er 
imidlertid aldeles ikke lidende, men begge udøve gjens 
fidigt deres Virkſomhed aa hinanden. … Alle” Oplos⸗ 
ninger ere. Virkninger af Tiltræfningen mellem Leger 
mernes Dele eller Virkninger af Attraction ved Bers— 
relſe. De indtræffe, naar Tiltraffeljen mellem ulige, 
artede Legemers Dele er ſterkere end Delenes Sammens 
hæng i hvert Legeme for fig og vedvare indtil Mattel⸗ 
fen (Saturation), hvis Grader meget hoppigt ere afs 
hængige af Temperaturen. Formaaer Tiltræfningen 

"Fun at adſtille Delenes Sammenhæng i flydende, men 
* 

ei i faſte fegemer, faa paafølger fun Adheaſton. Man . 
ſtjelner mellem Oplosninger paa den vaade og Oplosnin⸗ 
ger paa den tørre. Bel. Ved hine maa i det mindſte 
det ene af de to Legemer befinde fig i en flydende Til 
ſtand, men ved diſſe maae de førfte gjores flydende: 
ſmeltes, naar de ſtulle oploſe hinanden. 

Oporinus (J ſoban) egentligt Herbſt/ en færd Boge 
trykker, blev født i Baſel 150% og var er Søn af en 
ubemidlet Maler... Han ftuderede i Strasburg og ers 
hoervede fin Underholdning ved Timeunderviisning, Af⸗ 
ſkriven og Correcturleſen. For at forbedre fine Om⸗ 
frændigheder giftede han fig med en gammel Kone, der 
havde en betydelig Formue, men en meget uvenlig Cha⸗ 

racteer. Han taalte hendes onde Lune til hendes Dod, 
, (4 
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üden at fee fig ſtadeslos blot ved em Deel af hende 
Formue. Da hans Venner raadede fam til Medie 
einens og Phoſtkens Studium, traadde han ſom Lærs 
ling og Skriver i Tjeneſte hos den berygtede Para⸗ 
celſus, der lovede ham Meddelelſen af noale af fine 
medieinſte Areana. Men Oporinus ſaae fig fkuffet i 
dette Haab, forlod ham vg anlagde en greſt og" læs 
tinff Skole i Baſel. Endeligt paatog han fig i Sel⸗ 
Fab med em vis Robert Winter, der vaſaa overfatte 
fir Navn paa Greſt og kaldte ſig Chimsrinus, et 
Bogtrykkerie. J denne Forretning var Gan uträtte⸗ 
lig; han ſyſſelſatte fer Preſſer, og udgav ingen Bog uten 
han felv omhyggeligt "havde corrigeret den. Men 
"hans fore Flid belønnedes ei ved Lykkens Gaver. 
Hans Compagnon døde inſolvent, og fun ved fine. 
Venners Underſtottelſe faae Oporivus fig i Stand 
til at fortſette ſit Arbeide, Han døde i Aaret 1568. 
øg efterlod betydelig Gjeld. Foruden de gede Værker, 
han befordrede "til Trykken, udgav fan ſelv følgende: 

" ”Notæ in Solinum; Onomasticon nominum pro⸗ 

priorum; Notæ in Cieeronis opera; Notæ in - 
"Hesiodi opera; Epistolæ &c. Hans Tegner Ari—⸗ 

om med eu ſpommende Delphin, undertiden med åen 
Paaſkrift Invia virtuti nulla est via eller Fata 

viam invenient, ſom et Beviis for hans raſtloſe 
Virkſomhed anforer man følgende Indſtrift, ſom Gan 
fod fætte over fin Dor: Quisquis es, rogat te 
Oporinus etiam atque etiam,- ut, si quid est, 
quod å se velis, perpaucis agas, deinde actutum 

abeas, nisi tanquam Hercules, defesso Atlan- 
"de, veneris suppositurus humeros… . Semper 
"enim erit, quod et tu agas. , 

Oporto eller Porto en Stad i den portugifis 
ſte Provinds Entre Minfoe Duero; den. er næft 
Liſſabon den rigefte Stad i Portugal og har den ftørs 
ſte Handel ifær med Portviin, hvoraf en flor Deel 
aarligt gaaer til England Indbyggernes Antal ber 
løber fig med dem i Gaya og Billanova til over 
60000, Biſkoppen af Oporto ſtager under Erkebi⸗ 

"te 
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ſtoppen af Braga. Her boe omtrent 30 engelſke Fas 
milier, der fornemmeligt drive Viinhandel. ” Havnen, 
der kaldes Barra, har en Sandbank, der gjør Inddlø- 
bet farligt, naar. Vandet ei er markeligt høit. Inds 
føbet til Havnen beſtyttes afro Forter: De Leiroes paa 
Nordſiden af Flodmundingen og St. Juan de Fez nære 
mere ved den ubefæftede Stad  Oporto bar fin Oprin⸗— 
delfe fra et Sted ved Navn Cale, det [laag paa et 
Bjerg paa den anden Side af Floden, "hvorfra en 7 
Deel af Indbyggerne nedſatte fig paa denne bqvem ne—⸗ 
re Plads, der blev kaldt Havnen ved-Cale (Porto Ca⸗ 
le), hvoraf hele Portugals Navn kommer. | 

Oppian var en ſenere greſk Digter, hvis Fødes 
fred hans anonyme Biograph angiver af være Anas 
zarbos i Cilicien, men Suidas Coryeus. Hans fas 
der var Ageſilaus, en rig Mand og Philoſoph der for | 
en) Ubøflighed mod Keiſer Severus blev forviif til 
Malta. Sønnen, der af fin Fader havde erholdt en 
videnſtabelig Ovbdragelfe, ledſagede ham til Malta, " 
lagde fig her efter Digtekunſten og forfærdigede et — 
Digt om Fiffefangften (Helieuticon), hvilfet han, 
efter Nogles Beretning overſendte Severus, efter Ans ” 
dre Antonius Caracalla. Det fandt faa meget Bis ” 
fald, at ban. ei alene bevirkede” fin. "Faders. Befrie ſe 
af Landfivatigheden, men erholdt endog et Guldſtyk⸗ 
fe til Belonning for hvert Vers. Kort efter ſin 

Tilbogekomſt til, fit Fedreneland dode han: af Peſt i 
en Alder af neppe 30 Aar. Foruden Digtet om 
Fiffefangften tilffriver man ham og et Digt om Jag⸗ 
ten (Cynegetica) i: fire Bøger. Schneider har viiſt 
det Ugrundede heri, og ſtjondt Belin de Ballu forfvas 
rer den fædvanlige Mening, faa fan han døg ei. fvæbs & 
fe Schneiders Beviſer. Den graſte Biog aph be⸗ 
vidner og, at Oppian har forfærdiget et Digt om 
Fuglefangſten (Sreuticon), hvilfet er tabt. Man har 
deraf fun. en greſk Pharaphrafe i Proſa. Den bede” 
ſte ea af Oppian er af Schneider, Strasburg 
1776. | i 

i 
å 
* 

— 
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Oppoſition fee Aſpeeter. 

Oppoſitionspartie ſee Miniſterialpartie. 

Opſtandelſe betyder deels Jeſu Gfenopvakkelſe fra 
Døden, deels den forventede Gjenoprettelſe af der menne⸗ 
ſtelige, ved Døden forftyrrvede Legeme. Jeſu Opſtandelſe 

er cen af de mærfværdigfte Begivenheder i den evangeliſte 
Hiſtorie, der flutter jog fuldfører dens Begivenheders 
Kreds. -— Om Legemets Opftandelfe have Menneſtkene 
vift nof ofte tfæret grove ſandſelige Foreſtillinger. Men 
i Tanken felv, at Almagten, af der ved Døden opløfte 
Legems Grundftoffe, danner et nyt Legeme, derien ans 
den Tingenes Orden fan tjene Manden til Organ, ligger 
Intet, fon modfiget Fornuften. Jethvert Tilfælde er 
Haabet om Opftandelfen et paa Folelſen mægtigt virken⸗ 

| de Symboh for Ideen om Sjelens Udødelighede” 

| Optik er Læren om Lyſet i Ordets meeſt omfattende 
Betydning, og i denne Mening vilde den hele Lære om 

| Synet og Gjenftandenes tilſyneladende Størrelfe og 
-Ctilligg, ſom Perſpectiver udgjøre en Deel af famme. 
"Men i indffrænfet Forſtand indbefatter Optiken fun det, 
ſom hører til Lyfeté eiendommelige Egenſtaber og Phoe— 
nomener ſom Malerie betragtet, De to almindeligſte 
Phoenomener er Lysſtraalernes Tilbagef aften (Reflexion) 
log Brakning (Refraction). Paa den førftes fimple Lov, 
at Lysſtraalerne kaſtes tilbage fra en Flade, under fame 
me Vinkel, fom de falde paa-den, beroer Catoptriken, 
ligeſom Dioptrifen paa den Lov, at Lysſtraalen ved fir 
Overgang fra et giennemſigtigt Middel i et andet, - bræfs 
kes fra fin lige Vei, og det faaledes, at Indfaldsvinkelen 

Wed Overgangen fra et tyndere Middel i et tættere (f. Cr. 
ra Luft i Glas) er ftørre end Brakningsvinkelen, hvors 
imod omvendt Brakningsvinkelen er ftørre end Indfalds⸗ 
vinkelen %), naar Lyfet-gaaer fra Glas eller Vand i Luf⸗ 

x) Indfaldsvinkel kaldes den Vinkel, ſom den ind⸗ 
faldende Lysſtraale danner —* paa den 

' 
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ten eller fra et tættere Middel i'et tyndere. Af diſſe Lør 
ve udledes mu ved Mathematikens Hielp Theorien om 
Speile og Lindſeglas (fee Artiklerne Conver og Concav), ; 

Teleſkoper, Kikkerter og Mikroſtoper, ſaavelſom om 
Farverne,» hvilke maae efterſees ved * færffildte — 
ſamt Art. om Lyſet. 

Optrin ſee Skueſpil. 

Orakler, Gudernes Udſagn, vare en vigtig Deel 
af den gamle Verdens Religionsveſen. Til at beſtemme 
deres Oprindelſe og Befkaffenhed mangler næften gand⸗ 
ſke upartiſte Efterretninger fra Oldtiden. Vi finde 
imidlertid, at de førfte berømte; Orakler eller Steder, 

hvor Gudernes Udſagn (Orakler) meddeeltes, vare ftifs . - 
tede af Fremmede eller dog” indrettede efter deres Møns | 
fire. De ægyptiffe Orakler opfom i ſaadanne Tider, til 
hvilke ei engang Traditioner end fige hifforiffe Mindes⸗ 
mærfer træffe, Det ældfte var der i Meroe, dernæftt 
Theben og Ammonium. " Ved alle diffe tre Orakler here 
ffede Jupiter Ammons Tienefte. Hvorledes diſſe Orak⸗ 
ler have været beſtafne, vilde vi med ſtorre Sifterbed har. " 
ve kunnet ſlutte af Oraklet i Dodona, Der var en Datter 
af det i Ammonium, hvis det ei havde været blandet af 
Pelasgiſt og Wgyptiſt. Herodots Fortælling om dette 
Orakels Oprindelfe blandt Pelasgerne vifer, af man fra " 
Afrika forføgte af fætte fig faft ved at ſtifte et Orafel i 
Giræfenland, men alerede i Forveien havde den helliget Bøg 
her fremført Orakler, ogVindens Suſen i dens Toppe var 
Orakeltegnet; de hellige Avinder (Sandſigerſter, forte - 

Duer hos Herodot) fra Afrika ammoniſerede blot dette 
pelasgiſte Orakel. Line gammelt med dette var maaſtee 
Oraklet i Boeotien, ſom førft havde tilhørt Gæa, dere" 
pan Themis og endeligt fom til Apollo, Senere uddan⸗ 
nedes Oraklet i Delphi, hvilket deels formedelſt ſin gun⸗ 

giennemſigtige Flade i Indfaldepunktet oprør 
lodret Linie; Brakningsvinkelen er Vinkelen 

imellem den brakkede Straale og den lodrette 
Linie. 

(| 
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ſtige Beliggenhed, deels formedelſt ſin Forbindelſe med 
Amphictyonernes Jet i Polaa blev det vigtigſte af dem. 
alle. — Men desuden havde 3 Zeus og Apollo endnu for— 
ſtjellige andre Orakler: 3 Zeus iElis, i Piſa og paa Creta 
i en underjordiſt Hule, men Apolld paa Delos, hvor 
Treernes Suſen gav Oraleltegnet, i Milet, hvilket oge 
faa blev faldt Branchidernes ellev den did ymeiſte Apollos 
Orakel, hvor en Hellig Kilde begeiſtrede, i Klaros ei 
langt fra Colophon, hvor en hellig Brønd begeiftrede,, i 
Abe i Phocis, i Lariffa i Argos, fire i Boeotien, i Jeh⸗ 

noe i Macedonien, i Orope paa Eubobea, i Hyblæ van 
Sicilien ꝛc. Naſt Zeus's og Apollos Orakler ſtode 
desuden Trophonius's Orakel i Lebadea i. Boeo— 
tien og Amphiaraus's i Oropus paa Grændfen mel—⸗ 
lem Attica og Boeotien i ſtor Anſeelſe. Here (Jus 
no) havde havt et Orakel ider corinthiſte Diſtrikt mellem 
Lecheum og Pagæ, Hermes havde eet i Pharæ i Achaia, 
Pan paa Grændfen af Piſa, Hercules i Bura i Achaia, 
Hvor Oraklet gaves ved Terninger, Dionyſius i Amphi⸗ 

klea i Phocis, dér gaves ved Drømme, ſagvelſom Inos 
Orakel i Thalame i Laconien, fculaps i Epidaurus ꝛc. 

Tzetzes taler om et Ulyſſes's Orafel, ligele des havde an⸗ 
dre Heroer og Sandſigere Orakler foruden de alerede 
nævnte f. Ex. Tireſias, Mopſus, Amphilocht us o. A. 
Romerne havde, naar man undtager Albunea, den cus 
maniffe Sibylla, de fibyllinfge Bøger, Faunus's og For⸗ 
tunas Orafel.i Prænefte, der ſamtligen høre til: den ælde 
fte Tid og fiden bleve tauſe, ingen indenlandſte Orakler, 
men toge deres Tilflugt til de almindelige greſte og gyp⸗ 
tife. — Man henvendte fig til Oraklerne angagende 
Anlægaelfen af Stæder og Colonier, Indforelſen af nye 

Forfatninger, vigtige Foretagender i Krig og Fred og 
iſer i alle ſtore Ulykker; Oraklernes Forſtandere behöve⸗ 

de herved ligeſaa megen Vaerſomhed ſom Klogſtab for ét 
at blotte fig, Morke og Tvetydighed var deres fædvanz 
lige Udflugt. Desuagtet forefom undertiden Modſigel⸗ 
fer, Men dette uagtet og, uagtet det blev bekjendt, at de 
lode fig beſtikke, holdt de fig lenge i deres Anfeelfe og 

ſank et før ved Taber af Grakenlands Frihed og Uafhen⸗— 
gighed. Under Theodofiué den — Regjering bleve 

fj 2 " * 
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de ſpagende Guders Templer enten forſtyrrede eller 
tillukkede. 

Orange⸗Outang Denne, tit med det afrikanſke 
Skopmenneſte, den meeſt mennefſkelige af alle Abearter, 
forvexlede, af Linné endog ſom en Art Menneſtke under 
Mavn af howo troglødytes anførte Abe, findes alene 
paa Borneo og bliver omtrent fire Fod hø. Den ophol⸗ 
der fig der i i ſtore Skove og er meget færdig i Klattren 
og Springen. | Den bruger ligeſom Menneffet Armene 
og Hænderne til af gribe og holde faſt. Den brekker 
Grene af Træerne og flaaer dermed efter fine Fiender. 

Den er faa uhyre ſterk, at den uden Vanſkelighed nede 
flaaer det ftær efte Mennefke. Man fan derfor fun fane 
ge Ungerne levende. Diffe blive tamme, vænne fig til | 
Menneſkene og lade fig afrette til alle Slags Kunfter og 

. Forretninger, da de eve meget førvillige og derhos be hon⸗ 
dige. Blandt andet lære de at dandſe paa Linie, bære 

Vand, ſtampe Riis, vaſte Glas og andre Kar, vende 
Stegeſpiddet og mere, fligt. De funne ei- left vennes 
til det europaiſte Clima ag døe almindeligt efter kort Tids 
Foriob. 

Oranien, Orange, er et lille Forrest ſyd⸗ 
lige Frankerig, ſom, efter Kong Wilhelm 3dig af Eng⸗ 
lands Død, blev aftraadt til Frankerig af Kongen af, 
Preuſſen, der havde Arveret dertil, Det blev 1714 
lagt tilGouvernementet Dauphiné og hører nu til Devars 
tementet Vaucluſe. Om Huſet Oranien fee en, 

Oratorium er et geiftligt, gandſke lyriſt — 
der ſkal udføres ved Muſik ved Gudstjeneſten paa ſto— 
re Hoitidsdage og har til Henſigt at gjennemtrænge 
Tilhorernes Hjerter med Folelſer for een eller anden ops 
hoiet Sjenftand i Religionen, Stoffet dertil er almins 
deligt en bibelſt Handling eller en anden geiſtlig Hiſto⸗ 
rie. Muſiken maa være uden ſogt Siirlighed, gjen— 
nemtrængende , ophøjet og høitidelig. Oratoriernes 
Oprindelſe fætter man i Korstogenes Tid, da hele Hobe 
chriſtelige Pillegrimme forfærdigede Sange, hvori de bes | 

| 
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fang Jeſu Liv og Død, den yderſte Dom, vel og de Hele 
liges Underværfer og Lidelſer. Forſynede med Pilles 

grimsſtav, Hat og Kappe fang de diſſe Hiſtorier paa 
Gaderne og de offentlige Pladſe. Oratorierne erholdt 
deres nuværende Form i Italien, hvor den hellige Phi— 
lip af ert (føde i Floreuts 1565, dod 4 Rom 15%5) 

" Stifter af Oratorieordenen, förſt Fal have indført dem 
15403 de bleve i Førftningen trykte der under Navn 
af Laudi Spirituali, Navnet Oratorium erholdt de 

forſt i Midten af det 17de Aarhundred formodentligt af 
fornævnte Selſtab. J Førftningen vare de og mere 
Fortælling end Drama, da en egen Perſon forſt fortale 
fe Tilſtuerne Hiſtorien, hvorpaa fun nogle faa Arier 
bleve ſungne. Denne kſedſommelige Fremgangsmaade 

blev forſt afffaffet af. Spagna (1656) og Sratorierne 
bragte nærmere deres nuværende Form, faa at for nærvæs 
rende Tid intet er ſedvanigere i Italien end diſſe Orato— 
rer, blandt hvilke de af Metaſtaſſo iſer udmærke ſig. 

Muſiken har ide nyere Oratorier fjernet fig meget fra fin 
oprindelige Simpelhed og det andægtige Udtryk og er blee 
yen alt for operamæsfig. J Enaland. indførtes dette 
Digtſlags førft af Håndel, men han tog fine Texter ftedz 
fe af middelmaadige Digtere. J Franferig vilde man 
længe ei vide noget om dette Slags: efter — 
Dom paſſer ogfaa den franffe Muſik faa lidet for dette 
Drama, at man alerede paa Theatret og endnu mere i 
Kirken føler dens Utilſtrekkelighed. Forſt i den nye— 

. te Tid ere Oratorier indførte i Concert spirituel. 
J Tyodſkland ere de bekjendteſte Oratorier Abels Dod, 
HSraham paa Moria, Sfabelfen og Jeſu Død af 
Ramler, hvis man ei fnarere al kalde denne ſidſte en 
Pasſtonscantate. 3 

Orbilius Pupillus, en Grammatiker fra Bene- 
vent, gjorde i Begyndelſen Krigstjeneſte Macedonis 
en, undervifte derpaa nogen Tid Ungdommen i fit 
Fædreneland og kom under Ciceros Confulat til Rom, 
hvor han lærte. med (tort Bifald. Han fylder Ho⸗ 
rats den re, at man bruger hans Navn fom Apeuͤa⸗ 
tivum for at betegne en ſtreng Skolemeſter. 
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Greadiſke Øer, Grkenſerne ere en Mængde f 
(67, hvoraf døg fan 29 ere beboede) ſmaae Oet Jord 
for Sfotland, hvorfra de adffilles ved et Stræde. 
De have Tin-, Blye⸗ og Jernbjergverker ſamt en rig 

| GDittefang ft ved Kyſterne her findes desuden en Deel 
Q.væg, Faar og Sviin. Man regner hele Folkemeng⸗ 
den til 30000. Pomona eller Mainland er den 
betydeligſte af diſſe Pete pan ſamme findes Byen 
Kirckwaͤll. 

Orcheſter kaldes deels i Skueſpilhuſet det Sted 
foran Theatret, hvor Muſici opholde ſig, og ſom er 
adſkildt fra Tilſtuerne ved et Rakverk, deels ixen Cone 
certſal den fædvanligt noget ophoiede Afdeling for Mus 
ſiken. Men meget ofte bruger man og Ordet Otr⸗ 
cheſter uegentligt om det Selſtab af Tonekunſtnere, 
der pan et. ſaadant Sted udføre Muſiken. IJ ſidſte 
Betydning forftaaer. man Muſici paa alle nu bruge— 
lige Inſtrumenter, der ſamle fig for at opføre et 
muſikalſt Stykke, hvad enten det er en Opera, Kirke⸗ 
muſik eller og Concert. J Spidfen af ſamme ffaaer É: 
almindeligt en Anfører, der, naar Muſikſelſtabet tils 
hører en Fyrſte, kaldes Capelmeſter og i andre Tilfælz 
de Mufifdirectør. Denne byder over hele Ordefterer, 
angiver Tempoet og berigtiger de” af enkelte Muſici 
begangne Feil. Han dirigerer i de fleſte italienſte 
Operaer fædvanligt ved Claveret, i te tydſte Operaer 
ſedvanligt med Violinen, i de franffe derimod blot 
med Tactſtokken. Foruden denne Orcheſterdirector 
gives der endnu en anden Anfører, der ogfaa maa 
være en duelig Muſikus, anfører Violinerne, ſom de 
vigtigſte Inſtrumenter i et Orcheſter og iſer er bes 
ſtemt til med Violinen hurtigt at opfatte det af Or⸗ 
cheſter Directøren angivne Tempo og hurtigt medde⸗ 
le de øvrige Muſici famme. 

Orcus er et Navn. for Pluto, ligeledes for Un⸗ 
derverdenen ſom Plutos Rige. 

Ordalier et gammeltydſkt Ord, der betyder 
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Domme, kaldtes viffe Prover (Guds Domme), der vas 
re Frembringelſer af Overtroe og Mangel paa Oplysning 
i det Juridiſkte. Man troede (blande, flere Nationer), 
at Gud felv, ſom elffer Sandhed og Ret, ved et Under 
maatte fundgjøre hvad der var Sandt og Ret der, hvor 
den mennejfelige Dommer manglede alle Beviſer paa 
Ret og Ulver, Skyld og Uſtyld. J denne Troe [od man 
den, mafi havde mistenkt, höoitideligt i Praſternes 
Nærværelfe foretage viſſe Handlinger, og érflærede ham 
for uffyldig, naar han overftod dem uden Skade. Dis⸗ 
fe Handlinger kaldte man Ordalier eller Guds Domme, 
Da diffes lykkelige Udfald, ftedfe var afhengigt af dem, 
fom traf Forberedelſerne til diffe Prøver, enkelte Til—⸗ 
fælde fraregnede, faa aabnedes herved en vild Mark for 
Bedragerie og Præftelift. Tuſende Uſtyldige bleve op⸗ 
offrede, medens de afſtyeligſte Forbrydere undſlapei Tris 
unph. Efter Fr. Majeré Geſchichte der Ordalien bes 
ſonders der gerichtlichen Zweikaͤmpfe in Deutſchland 

- (Sena 1795) vare fornemmeligt følgende Ordalier i 
Brug: Retlig Tvefamp, hvori den Overvundne anſages 
for ſtrafſtyldig, Ildprøven, Vandprsven, den indviede . 
Bid, Nadveren, Korsretten og Baareretten. GF piin— 
lige Tilfælde, naar man ei med Vished kunde finde Gjer— 
ningsmanden, betjente man fig af alle diffe Midler og 

nogle af dem ogſaa i borgerlige, faa at den Anklagede 
derved funde redde fig fra fin Modſtanders et gan: fe bes . 
vifte Anker. Grugen af Ordalierne blev ſnart gandffe 
almindelig, deels fordi. Renfelfegeed - endnu fun var lis 
det eller flet intet bekjendt, deels fordi Geiſtligheden 
fandt Leilighed til, ved Ordalierne at bringe 
alle Slags Retsſager til fin Afgjorelſe; og det var 
iſer Geiſtlige, der bidroge til ſammes Udbredelfe. 

Alerede før Chriſtendommen vare Ordalier paa en vig 
Maade" befjendte. Celterne ſtulle have far Born, 
hvis Moder var mistenkt for! WXgteſtabebrud, i et. 
Skjold par Rhinen og fluttede, at Moderen. var ſtyl⸗ 
dig i gteſkabsbrud, hvis det ſank. De faliffe Frans 
fer brugte i Begyndelſen af det femte Aarhundred 
det hede Vandé Prøve og fenere og faa def folde. Vands 

: Prove. I Norden fandt hyppige Tvekampe Sted for af 

- 

2 
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afgiore Tviſtigheder. De foretoges almindeligt paa en 
lille Ze (Holm), hvorfor de kaldtes Holmgang; de-vas 
ve indſtrenkede til en vis Plade og Huggene almindeligt 
beſtemte. Dog kom Ordalterne forſt rer i Brug efter 
Chriſtendommens Indforelſe. Een af diſſe Ordalier 
var Ildprsven (fee Denne Art.) Foruden det ovenans 
førte beſtod dem deri, af man lagde gloende Kul paa den 
Anklagedes Bryſt eller lod ham gaae igjennem en Ild, 

- 

ved hvilket ſidſte Forføg man ogfaa iførte ham en med | 
Vor overtrukken Skſorte; fandt man ham ei beffadiget ” - 
af Gåden, erflærede man ham. for uſtyldig, men i mode. 
far Kald blev han ſtraffet. J andre Tilfælde gav en 

» Geiftlig under mange Forbandelfer den Anflagede en 
indvier Bid i Munden, Den, fom ſtrax uden Vans 
ſtelighed kunde ſynke den og fiden hverfen følte Sygdom 
elfer Smerter. blev fritagen for, Straf. En lignende 

Beſkaffenhed havde det med den hellige Madveres Prøve, 
fom ifær var brugelig blandt Oeiftlige og Munke, men 
ogſaa blev foretagen med verdelige Perſoner. De nøde 
nemlig Nadveren til Beviis paa deres Uſtyldighed da 
man troede, af Gud ſtrax efter Nydelſen vilde dræbe den 

Skhyldige eller paaføre ham en Sygdom. En anden 
Guds Dom var Korsretten over hvis Forklaring endnu 
meget Morke herſter. Efter Majer var den dobbelt. 
Enten ſtillede man Klageren og den Anklagede med uds 

ſtrakte eller forsviis udbredte Arme en beſtemt Tid under" 
er Kors og fordømte den, der førft bevægede Hænderne: 
eller lod dem ſynke; ellev man førte den foregivne Fora 
bryder til Reliquier eller i Kirken, betegnede den ene af … 
to Tærninger medet Kors og traf een af dem. Havde 
nu denne Korſets Tegn faa fulgte Befrielfen fra Straf», 
fon. Endeligt betjente man fig, og det i de ældfte Tider, 
for at opdage Mordere, af Baareretten 2: man lagde 
den Myrdede pan en Baare, og lod den formodede Mors 
der røre Liget, fornemmeligt Saarene. Flod der nu" 
Blod ud af famme eller der kom Skum af Munden, eller 
det døde Legeme forandrede og bevægede fig, faa ftraffede 
man den Mistenkte ſom Morder. Undertiden tog man 
herved, iftedet for der hele Lig, blot Haanden. Overs É j 
troe og Bedragerie holdt diffe ufornuftige Skikke i hoie— 

Ø 
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ſte Anſeelſe; og ſelv oplyſte Keiſeres Forbud, hvilke af 
søg til udſtededes fra Ludvig den frommes Tid (i det 9de 

Aarhundred), gjorde dem kun lidet Afbrek. Stærkere 
virfede dem vavelige' Stol imod famme ved hyppige Fore 

bud og ved Indforelſen af em bedre Retspleie. Mange 
Murigheder indfaae ogſaa ſelv det Urimelige og Afſtye⸗ 
lige deri. Ordaliernt bleve derfor ſſeldnere fra det 14de 
Aarhundred og idet 15de begyndte de [tdr efter lidt at 
'forfvinde ved den tiltagende Brug af den canoniſte Ret, 
der, for at hæve Mistanke indførte. andre Midler 
f. Er. Renſelſeseed, og endnu mere ved den almindeligt 
udbredte Brug af den romerſte Ret.  Sanledeé ophørte 
Ildproyen, Vandproven 15. Imidlertid berjente man 
fig, ſelv i det mere oplyſte 16de Aarhundred, ja endog i 
Begyndelſen af det 18de, temmelig hyppigt af Gaarerets 
ten; og. den vedvarende Troe paa Hexerie vedligeholde i 
Hexeproceſſerne det folde Bands Prøve. De formeente 
Hexer bleve nemlig fagde paa Vandet og, naar de flod, 
erfiærede for ſtyldige; man brugte og foruden denne 
røv . der faldteé Hexebad, Herevægten; man veiede 
dem nemlig, og, naar de havde en ufædvanlig ler Vægt, 
erkleredes de for ſtyldige. Latterlig er nogle Netters 
Overeroe, hos hvilke nogle Hexer veiede halvandet Ovine 
tin eller et Par Lod. Diſſe Taabeligheder ophorte efter— 
haanden aldeles, da det lykkedes den ſtore Thomaſius næs 
ſten gandſke at fortrænge Troén påa Hexer. Gom en 
Sjeldenhed fortjener at bemærfes, at man endnu 1728 
foretog fig at veie Hexer i Segedin Ungarn. Diffe faa 
nu ligeledes udſlettede Levninger af Ordalierne fraregnede 
m a man faftjætte Slutningen af det 15de og Begyndels 
fen af det 1600e Aarhundred ſom Ordalieurimelighedens 
ſidſte Tidek. Men desværre indførte den romerſte Ret, 
den Sidrog faa meget til deres Fald, i deres Sted et lige⸗ 
faa afſkyeligt Beviismiddel i piinliae Tilfælde, nemlig 
Torturen, fom i Forſtningen fun anvendtes paa Liveg— 
ne, men fiden og paa fribaarne Perſoner. — Jovrigt 
finder man endnu Gudsdomme hos mange ueuropæife 
Folk. Saaledes holde Senegambierne i Afrifa et glos 
ende Jern paa Tungen af dem, de have mistænkte foren 

Forbrydelſe; nogle Negere pan Kyſten af Guinea give 

4 
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dem Urter og Bark af forfjeflige Slags i Hænderne og 
troe, at de Skyldige brænde fig derpaa. — Indbyggerne 
i Siam og Pegu bruge der folde Vandé Prøve Tſchu⸗ 
waſſerne og Oſtiakerne i det aſiatiſte zRusland forbinde 
den indviede Bids Ordalie med en Eed; Chineſerne have 
Ild-⸗ og Vandproven, men de fleſte Ordalier finde Sted 
hos: Hinduerne. BEARS: 

Ordener (Ridderordener). Alerede paa den Tid % 
da Ridderſtabet felv endnu blomſtrede, havde Fyrfterne 
ftiftet egne Selſtaber af Riddere eller Ordener, af hvile 

ke hver havde er eget Miemed og em egen Udmarkelſe. 
Mange af diffe færdeles Ridderordener have vedligeholdt - 
fig efter Ridderſtabet og Ridderaandens Ophør. Desu⸗— 

den ere nye Ordener ſtiftede af Fyrſterne, ſaa at Ridder⸗ 
ordenernes Antal nu er overordentlig ſtort. Man fan. 
clasſtficere diſſe Ordener forfFjellige efter forſtjellige 
Inddelingsgrunde. Her anfores de vigtigſte i alphabe— 
tiſt Orden. — Alcantara-Ordenen i Spanien har fit 

Mavn af Ordens huſet i Alcantara, ſom der erholdt, da 
den i det 12de Aarhundred fEulde forenes med Calatra⸗ 
va⸗Odenen. Dens Oprindelſe felv er uvis. Man 
ſetter dens Stiftelſe eller maaffee blot Fornyelſe i Aaret 
1177, da Ridderne kaldtes St. Julian del Pereyros 
Broͤdre. Dens Hovedhenſigt var de ſpanſke Chriftnes - 
Forfvar mod Muhamedanerne. Ordenen har 33 Come 
mender, 4 Alfadier og henved 80000 Dukaters Inde 

komſter. Ordenstegnet er et grønt lillieformed Koré, 

fom bæres paa Halſen i et grønt Baand. Et ligedant 
Korg er ſtukket paa den lange, hvide Kappe. Denne 
Orden hører til de geiſtlige og iaattager St. Benedicts 
Reaͤler. — Alexander⸗VNewſty-⸗GOrdenen er ſtiftet 
af Keiſer Peter den iſte af Rusland 1722 og har ſit 
Mavrn af den rusſiſke Helt Alexander, ſom i Aaret 1241, 
tilfægtede fig en Seier over de Svenſke og de tydſte Rid⸗ 

dere ved Newa. … Ordenstegnet er en Sølv, Stjerne og 

et rsdtemailleret, med gyldne Orne gjennemfaaret 
Kors, i hvig Midte Ordenens Patron ftaaer, Den bær 1 

red i et hairodt Baand over den venſtre Skulder. Des 
viſen er? Pro labore et patria, — St, Andreasorde⸗ 
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nen er den ældfte og fornemſte af alle rusſiſte Ordener og 
uddeles fun til Fyrſter og de fornemfte Statsembeds— 

v! mænd. Den ſtiftedes af Peter den ſtore 169% til re 
for Ruslands Skytspatron den hellige Andreas. Or⸗ 

denstegnet er en Solvſtjerne og et morkeblaat emailleret 
Guldkors, ſom bæres i et over den høivre Skulder hen⸗ 
gende bredt fyfeblaat Baand. Paa Forfiden af Korſet 
ſtager Martyren Andreas med Bogſtaverne S. A. P. R. 
(Sanctus Andreas, Patronus Russiæ), paa Baafis 
den findeé den ruiftjke Ørn. — St. Andreas: eller Tis 
ftel: Ordenen i Skotland ſtal efter Nogle være friftet 
alerede i det Ode Aarhundred, efter Andre af den ſtotſke 
Konge Jacob ste i Aaret 1540. Ordenens nyefte Ind⸗ 
retning ſtriver ſig fra 1724 og 1723. Ordenstegnet 
Seftaaer af en Guld-Medaille, hvorpaa den hellige Ans 
dreas's Billede med Andreaskorſet findes med den Solv— 
omfrift: Nemo me impune lacessit, Den bæres 

i et grønt Baand fra venfire til føire Side, — St, 
Anne: Ordenen blev friftet af den holſteenſte Hertug 

Carl Frederik til Minde for hans Gemalinde, den rusſiſte 
Prindſeſſe Anna. Hans Son Peter den 3die indførte 
det i Rusland. Ordenstegnene beſtaae af en SolvStjer⸗ 
ne, og ef fiirkantet rødt emailleret og flammende Gjulds 

kors, paa hvis Forfide den hellige Anna er afbiidet med 
et Kors i Haanden; paa Bagſiden fæfer man Bogſtaver⸗ 

ne A. P. J. F. (Amantibus Pietatem, Justitiam, 

Fidem). Korſet bæres iet bredt hösirodt Baand med 
en hvid Kant, paa hoire Side af Bryſtet. Ridderne 
ere deelte i tre Claſſer. — Den ſavoyiſte Annunciade— 

VOrden blev ftiftet i Aaret 1362 af Amadæué den 6te 
1, Greve af Savoyen, til Wre for Roſenkrandſens Hem⸗ 

meligheder, og fornyedes Aar 1518. Ordenstegnet 
beftaaer af entre Fingre bred, af rødts og hvidtemail—⸗ 
lerte Guldroſer ſammenſat Kiede, hvorpaa findes Bogz 
ſtaverne F. E. R.T. (Fortitudo Ejus Rhodum Te- 
nuit). Neden under findes endnuen Ring, hvori Hiftos 
rien om Maria Bebude!fe findes afbildet. Avis-⸗Orde— 
nen blev ſtiftet af den portugifife Konge Alphons 1fte 
efter Erobringen af Evora fra SMaurerne 114%, Din 
Har fit Navn af Avis, en lille Stad og Slot, ſom ligger 

— 
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veden Flod af ſamme Navn i Provindſen Alenteſo, hvor⸗ 
hen Ridderne bleve forflyttede i Aaret 1275 af Alphons 
aden. Medens Wortugal fisd under Spanien, blev den 
forenet med Calatravas Ordenen, Den var i Forſtnin⸗ 
gen en blot geiſtlig Orden. Ordenstegnet beftaaer af en 
hvid Kappe med et grønt Lilliekors paa venſtre Side, ved 
hvis Fod ſtaage to Fugle, — Bathordenen (Badorde? 
nen) ſtiftedes af Kong Henrik 4de af England 1399 ved 
den Leilighed, af Kongen ſtrax forlod Badet, for at hjelpe 
to Enker, der vare i Nød og henvendte fig til ham. Ordets 
nens nuværende Statuter ere af Georg 1fte (1725). 
Ordenstegnet er en Guld »Medaille, i hvis Midte man 
para blaage Grund feer et Scepter med tre Kroner, 
hvoraf den ene dæffer Scepteret, men de to ans 
dre ere ftillede ved Siden mellem to røde. Rofer 
pg fo grønne Tiftelblade. %$% den røde” Omgis 
velfe fæfer man i gylden Skrift de Ord: In uno 
tria juncta. Denne Medaille hænger i er rodt Baand, 
ſom fafder fra den venſtre til den højre Side. Desuden 
bæres en Sølv; Stjerne paa det venſtre Bryſt. — Cala⸗ 
trava⸗Ordenen, en geiſtlig ſpanſt Orden, blev ſtiftet 
1158 af Kong Sancho 3die af Caſtilien efter Erobringen 
af Staden Calatrava i Andalufien, hvilken Kongen havs 
de lovet dem, der vilde paatage fig dens Forfvar. Diſſe 
Riddere udmærkede fig ogſga fiden meget ved deres kri— 
gerſte Tapperhed imod Araberne. | Ordenen befidder 
mange Godſer, der eve fordeelte 24 Commender og 8 
Priorater og indbringe over 120000 Ducater aarligt. 
Ordenstegnet er et rødt lillieformet Kors; Ordensdragten 
er en hvid Kappe med Korfet paa det venſtre Bryft. 
Kongen er Stormefter fiden 1523, da Paverne forben 
ogfaa-havde forlangt Deel i Stovrmefterffabet. Forhen 
turde Ridderne ei gifte fig, da Ordenen var geiſtlig. 
Men fra 1740 have. Ridderne aflagt ægteffabelig Tros 
fEabs Løfte iftedet for Kydſtheds Lefte. — Carls, 
ordenen i Spanien Blev af Carl den 3die i Mas 
vet 1771 helliget Marias ubefmittede Undfangel⸗ 
fe. idderne ere deelte i to Claſſer. 1) Af 
Storkors er der Go. Foruden Medlemmerne af den 
kongelige Familie, kunne blot Adelige og Militære, der É | 
idet mindſte ere 25 ar, blive Storkors. Deres In, 
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ſignie er et fra den hoire til den venftre Side gaaende 
bredt treſtribet Baand," fom i Midten er. hvidt og ved 

begge Sider himmelblaat og hvis to yderſte Ender ere 
knyttede i en Knude. J denne Knude er et Kors, ſom 
paa den ene Side viſer Undfangelſens Billede, paa den 

anden Side Carl den 3dies Navnetrak med den Deviſe: 
Virtuti et. merito, Den paa den venftre Side af 
Kiolen ſtukne Sølv: Stierue foreftiller det famme Kors 
med en himmelblaae Medaillon, hvorpaa Marias Unds 
fangelfe er afbildet med hiin Deviſe i Omſkriften omgi— 
ver af Straaler, under hvilke man finder Carl den 3dies 
Mavnetræf. 2) Penfionerte og ſurnummeraire Ridde⸗ 
re; de Forſtes Antal ev 200, hvoraf hver nyder 250" 
Daler Penſion. De bære, dog i formindſtet Maaleſtok, 
der famme Korg, ſom Storkorſene, og en lignende 
Stjerne i Knaphullet. Dette lille Kors kunne ogſaa 
Borgerlige erholde, naar de have gjort fig fortiente eller 
ſtaae i færdeles Yndeft hos Hoffet. — Tarlsordenen 
i Wuͤrtemberg blev ftiffer 1759 af Hertug Carl Eugen 

"øger nu forvandlet til den ſaakaldte Militær-Kortjeneftez 
Orden. " Den beftaaer af fire Claſſer; Storkors, Coms 
mandeurer af forſte Claſſe, Commandeurer af anden 
Claſſe og Riddere, og indeholder Penſtoner for de ældfte 
Riddere af hver Claſſe. Ordenstegnet er det ſamme ſom 
ved Civil s fortjenefteorden (fee nedenfor) fun med den 

Forſkjel at det bæres i.et guult, fort -indfatret Baand. 
Catharinaordenen i Rusland, eller den hellige Cathas 
rinas Orden er en qvindelig Orden, der ftiftedes af Pes 
ter den 1fte i Aaret 1714 til re for hans Gemalinde 
Catharina den 1fte, fom i Aaret 1711 havde redder 
ham ud af en ſtor Forlegenhed ved Prut. Ordensteg⸗ 
net beftaaer afen Solv⸗Stjerne og et rødt emailleret 
Guld: SFjold, fom hænger i et høifadt Baand med Solv⸗ 

Indfatning og bæres af Damer ovér den hoire Skulder 
, hængende til den venſtre Side. Paa Skjoldets Forfide 
1 feer man et hvidt Kors med den hellige Catharinas Bils 

lede; paa Bagfiden en Rede fuld af unge og to gamle 
Orne, der opfluge Slanger. , De Damer, der bære denne 
Orden, inddeles i Stor: og Smaakors. — Civil, Sors 
tjenefte Ordenen i Wuͤrtemberg er beſtemt til Belon⸗ 

i" 
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ning for ſerdeles Fortjeneſte i Civiſſtanden, for dem, 
der formedelſt deres Fodſel eller deres Poſt ere udelukke— 
de fra den ſtore ægte m bene Jagtorden eller den gyld⸗ 
ne Orns ftore Orden, Den beftaaer af tre Claffer : 
Storkors, Commandeurer og Riddere. Ordenstegnet,” j 
er: I) en med Guld og Sølv ſtukken Stjerne i hvis 7 
Midte findes i blaat Feidt Navnetræekket F. R, og t de 
ydre Folder den Omſtrift Bene merentibus, Bette 
er fun beſtemt for Storkorſene; 2) etide ydre Folder 
[vidt og i de mellemſte blaat emailleret Guld: Kors med ' 
ovenanforte Indſtrift og Chiffer; oventil er Kongekro⸗ 
nen anbragt; det bæres af Storkorſene og Commandeu⸗ 
rerne i et ſort, guult indfattet Silkebaandz 3) der lille 
Koré, der er ſom det forrige, dog uden Krone. Alle 
Riddere af denne Orden have for deres Perſon Adels 
Friheder og Rettigheder. — Leopolds Civil: Fortjene⸗ 
ſte⸗Orden glev ſtiftet 1808 af den nuregjerende Keiſer 
Frants afte af Oſterrig. Den er beſtemt til Belonning 
for ethvert Slags Fortjeneſter, og ingen Stand eller 
Coufesſton er udelukket derftra. Sammes Medlemmer 

beſtaae af tre Clafferz Storkors, Commandeurer og Rid⸗ 
"dere. — Chriſtus⸗-Ordenen ĩPortugal ſtiftedes mod 
Maurerne 1319 af Kong Dionyſius 1ſte. Den er en 
geiſtlig Orden, hvis Ordenstegn er en ſort Dragt, hvor⸗ 
paa findes et rødt Kors, der i Midten er hvidt. Denne få 
Orden, hvis Stormeſter er Kongen af Portugal, har — 

454 Commender. — Conſtantinsridderne danne en 
geiſtlig Orden, hvis Stiftelſe tiſſerives Keiſer Conftans 
tin, da han, begeiſtret ved Synet af Korſet paa Hims 
Ten, havde overvundet Maxentius (313), men af Ans 
dre rigtigere tillægges Keifer Iſaak Angelus Comnenus 
(1190), ſom herved gav fig under den hellige Georgs 
Beſkyttelſe, hvorfor Ordenen ogſaa kaldes St. Georgs⸗ 
Ordenen eller den angeliſte (angelicus). Efterat Par 
verne længe havde tilegner fig) Stormeſterſkabet over 
denne Orden, blev det 1699 aftraadt til Hertugen af (7 
Parma, Frauts Garnefe, Denne Ordens Tegn, hvile, 
ken fornyedes i Neapel 1770, er et vødt, med Guld j å 

omgivet, lillieformet Kors, vaakhvilfer ftaner de fire 
Å 
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Boaffaver I, H, V,/S, (In hoc vinces signo), 
Den fore Ordenskjede ſom bæres om Halſen over Kaps 
pen, beftaaer af 15 gyldne emaillerede Ovalſtjolde, hvor—⸗ 
af det midterſte, hvori Ridderen St. Georas Billede til 
Heſt findes, er omgivet med et Løvvært af Ege— og Olie⸗ 
blade, — Dannebrogsordenen har fi fit Navn af den Fa⸗ 
ne, ſom under Valdemar Seier, efter Foregivende, 
faldt ned frå Himmelen i Lifland 1219. Denne Fane, 
der var rød med ert hvidt Kors, tabtes ſiden under Kong 
Hané ved det uheldige Tog. til Ditmarffen i Aaret 1500, 
At den har fin Oprindelſe fra Valdemars Tid fan vel ane 
tages, men at han ſtal have friftet den, er übeviiſt. 
Chriſtian Ste er Ordenens egentlige Stifter (1671). Or⸗ 
denens Statuter ere førft under revne 1ſte Sept. 1793. " 
Frederik 6te giorde i Aaret 1308 betydelige Forandringer 
i denne Orden ſaaledes, at den ſtulde være en Belsonning 
for udmerkede Fortjeneſter ialle Stænder, den inddeeltes i 
fire Klaſſer: Stoörcommandeurer, Storkors, Commandeu⸗ 
rer og Riddere hvortil endnu kommer Dannebrogsmend. 
Oedenens Anliggender beſtyres tilligemed Elephantorde⸗ 
nens ved en Forſamling af Riddere under Mavn of Or⸗ 
denscapitel, hvori Kongen, fom Ordens Herre ſelv 
præfiderer ved høitidelige Lejligheder. Storcommandeus 
terne have Titel af Erellencer og bære Dannebrogs Kors 

| fet, et hvidt emailleret Guild: Lors med Devifen Gud 
og Kongen, befat med Bfillanter, i et hvidt vatret Silk 
febaand med røde Kanter om Halſen, famt Dannebrogs⸗ 
ftjernen paa det venſtre Bryſt. Anden Claſſe beſtaaer af 
Storkorſene, alle de fom ved Forandringen vare Ridde⸗ 
ve af Dannebrog. De bare Korſet i et bredt hvidt vat—⸗ 
tret Baand fra hoire Skulder til venſtre Side og Stjer⸗ 
nen paa venſtre Side; ere de Riddere af Elephanten eller 

Geiſtlige bæres Baondet og Korfet om Halſen. Tredie 
Claſſe eller Ordenscommandeurerne bære Dannebrogs 
Korſet i et hvidt vatret Silkebaand om Halfen og et bro⸗ 
deret Dannebrogskors uden Straaler paa venftre Side 
af Kiolen. Ridderne af Dannebreg, Ordenens fjerde 
Elaſſe bære Korſet i et hvidt vatret Silfebaand med røde 
Kanter i. eet af Knaphullerne. — Desuden benaader 
Kongen, hvem han ſtjonner flig Udmarkelſe værdig, med 

kJ 
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Dannebrogsforfet i Sølv, fom bæres paa venſtre Sidei 
et ſmalt hvidt vatret Baand med røve Kanter. Hoi⸗ 
tidsdage for Ordenens Riddere er den 28de Juni Val—⸗ 
demar den andens BØD feLSDNg og 15de Aprilsvrom Chris 

ſtian den ztes. (See Dannebrogs Ordenens Statuter og 
det aabne Grev af 28de Juni 1808. — Elephantorde⸗ 
nen er den fornemſte i Danmark. Den forſte Anledning 
fil ſamme lader fig vantÉeligt beſtemme, J ældre Tider bes 
ſtod den af en Elephant og et Mariebillede og uddeeltes af 
adſtillige danſte Konger af den oldenburgſke Stamme. 
Chriſtian den ste fornyede den med betydelige Foran⸗ 
dringer, Ordenstegnet et en. hvid emailleret Elephant; 
Kjeden beftaaer af to Elephanter og to Taarne, der af— 
verle med hverandre, "Gaandet er blaat og hænger ned 
fra den venſtre Skulder. Ordensdeviſen er Magnani- 
mi pretium. Denne Orden gives blot til Perſoner af 
den høiefte Adel og Rang. — Élisabeth Thereſia Or⸗ 
denen, en WMiliiærorden, ftifredes i Aaret 1750 af 
Keiſerinde Eliſabeth for udmerkede Stabsofficierer i det 

oſterrigſte Monarchie. Ordenstegnet er en Stjerne 
med otte røde og hvide Spidſer; der hvide Mellemſtjold 
indeholder Eliſabeths og Maria Thereſias ſammenſſyn⸗ 
gede Navne, hvorover den erkehertugelige Hat fvæver. . 
J Omkredſen læfer man de paa Ordenens Fornpelfe ved 
Maria Thereſta — henſigtende Ord: Maria The- 
resia parentis gratiam perennem coluit, Over 

Ordenstegnet hænger igjen en Erkehertugshat, med hvis 
Krampe Ridderne hefte Stjernen paa Bryſtets venſtre 
Side. Keiſeren ér Stormeſter og uddeler Ordenen, 
hvormed en betydelig Penſion er forbunden, til fortſen⸗ 
te Oberſter og Generaler uden Henſyn til Religion. — 
Falkeordenen eller Ordenen de la vigilance, en hertus 
gelig ſachſen-weimarſk Huusorden, blev ſtiftet Aar 1732 
af Hertug Ernſt Auguſt af Weimar til Keiſerens Xre. 
Ordenstegnet er en ottekantet gron, emailleret Guld⸗Stjer⸗ 
ne, paa hvilken oventil findes en hvid emailleret Gulde 
falk. Denne Orden hænger i en med Diamanter beſat 

Ring og bæres i et ponceaurodt Baand med dobbelte" gyl⸗ 
dene Striber ved Randen. Deviſen er: Vigilando as- 
cendimus, — Fortjeneſte⸗ Ordenen i Bayern eller 

J 
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den bayerſke Krones Orden er en Orden for Civil⸗Fortje⸗ 
nefte og ſtiftedes i Aaret 1808 af den nu regjerende Kone 
ge i Bayern. Enhver Indfodt fan uden Henſyn til 
Stand optages i enhver Claffe åf fanme. Den fan og 
gives til Fremmede. Den beftaaer af fire Claſſer, hvovre 
afden førfte indbefatter 12 Storkors, den anden 24 
Commandeurer, den tredie 100 Riddere og den fjerde 
dem,” ſom erholde Civilforrjeneftes Medaillen. Ordens⸗ 
Tegnet er et ottekantet, hvidt emailleret og med en Eges 
krands omgivet Kors, ſom er bedæffet med Kongekronen 
og har den Omſkrift: Virtus et honor. Paa den 
nedre Side er Stifterens Bryftbillede anbragt med den 
Omſtrift: Max. Jos. Rex Bojoariæ. Dette Korg 

bæres i et vatret blaat Silkebaand, hvis Rand er hvid. 
Sortjenefte : Ordenen i Storhertugdommet Heſſen blev 
ftiftet den 25de Auguſt 1807. Den beſtaaer af fire 
Claſſer. Ordenens Devifeer: Gud, re og Fædres 
neſand. — Carl Frederiks minitær⸗Fortjeneſte Or⸗ 
den i Storhertugdommet Baden ſtiftedes 1807 for ude 
merkede Militære; — Den bellige Georgs Orden 
har, fom faa mange andre fin Oprindelſe fra Korstoge⸗ 
nes Tid. Churfyrſt Carl Albrecht af Bayern (ſiden 

romerſk Keiſer under Mavn af Carl 7de) fornyede den 
1729 den 24de April til Wre for Religionen og St. 
Georg famt til Forſvar for Marias ubefmittede Undfan— 
gelſe. Denne Ordens Riddere, der maa underkaſte 
fig ſtrenge Aneprøver, inddeles i tre Claſſer. Ordens⸗ 
tegnet er et fiirfantet Kors paa hvis ene Side man 
feer Ridderen St. Georg med Lindormen, paa den anden 
de churfyrſtelige Navnechiffre og i de fire Hjørner Begyn⸗ 
delſesbogſtaverne af Sproget: Justus ut palma flore- 
bit, Ordenen bæres i et [yfeblaat Baand, hvis to Si⸗ 
der ere forfynede med en fort og hvid Kant. — St. 
Georgsordenen i Rusland er en militær Fortjenefte Or⸗ 

den, hvis Medlemmer deles ito Claſſer. J den førfte 
Claſſe optages Officierer af Armeen og Marinen. For 
diffe blev den ſtiftet 1769 af Catharina 2den. Ordens— 
tegnet beftaaer af en fiirkantet Guld» Stjerne med den 
bils: Georgs Navnetrak og den Deviſe: Za shlusba i i 
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chabros (før Arigotjeneſte og Tapperhed) og et emaille⸗ 
ret Guldkors, ſom beres i et fort og guultſtribet Baand. 
Keiſeren er Stormeſter. Ridderne deles i 4 Afdelinger, 
hvoraf den førfte har 700, den anden 400, den tredie 
2009 og ben fjerde 100 Rubler i Penſion. Den fidfte 
Afdeling bærer Korſet i Knaphullet. de øvrige have det 
hængende om Halfen og paa Sfuldrene. Kun de 
to "førte Afdelinger bære Stjernen. Den anden 
Claſſe indbefatter Wnderofficierer og Gemene. For dens 
ne Claffe indrettedes den af Alexander Ifte 1806 til Be—⸗ 
lønning for Tapperhed og er ligeledes forbunden med 
Gratificationer. — Henriksordenen er en militær For⸗ 
tjeneſteorden Kongeriget. Sachſen, hvilken blev ſtiftet 
1736 af Kong Auguſt 3die i Hubertsburg til re for 
Keiſer Henrik den 2den og fornyedes Aar 1766. Or⸗ 
denstegnet beſtager af et oͤttekantet Huldkors, med en 
hvid emailleret bred Indfatning. J ſammes Midte er 
et lille guult emailleret Skjold, hvorpaa Keiſer Henrik 
afbildes ftaaende og i i Harniſt. Paa den anden Side af 

Korſet findes det fadfiffe Vaaben og paa ſammes blaae 
Indfatning ftaae Ordene: virtuti in bello, Den 
hæres i et blaat vatret Baand med ſmalle SelvÉanter. 
Ordenens Medlemmer ere inddeelte i Storkors, Coms a 
mandeurer og Smaakors, og er beftemt Antal af dem 
faaer Penſion. — Soſebaandsordenen eller det blaae 
Hoſebaandsorden, undertiden og St. Georgs Orden blev 
ſtiftet 1334 af Eduard den 3die. Ridderne bære det 
blaae med koſtbare Stene og Perler befarte Baand, hvors 
paa findes Devifen: Hony -soit, qui mal y pense, 

omfring det venſtre Knæe, Til hoitidelige Leiligheder 
have de en egen Ordensdragt, der beſtager ten Overfjos 
le, en Kappe, en Floielshat og en Guld» Halsfjede. 
Dette var forhen i det Hele Indretningen med denne 
Orden, ſom fun maatte beftane af 26 Medlemmer. der 
fulde være af den hoieſte Adel. J Aaret 1814 foretos 
ges en ſtor Udvidelfe med Ordenen, ifær for at belønne 
militære Fortjeneſter. — Den hellige gubertus's 
Orden blev førft ftiftet 1445 af Hertug Gerhard af Juͤ⸗ 
lich og Berg, ſom paa Hubertsdagen 1444 havde vun⸗ 
det et lille Slag over Arnold af Egmont ved Linnid. 
Churfyrſt Johan Wilhelm af Pfalz fornyede ben 1709 
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ved Modtagelſen af Opre⸗Pfalz. Den faldtes og Orde— 
nen af Hornet og er nu den førfte Orden i Kongeriget 

— Bayern. Efter Statuterne er Riddernes Antal, der 
fulde være af fyrftelig Slægt, ubeſtemt, men de grever 
lige og friherlige Capitularer med en Storcommenthur 
faſtſatte til tolv. Tegnet ev et hvidt emailleret Guldkors 
mel otte Spidſer, med den hellige Hubertus's Billede 
og den Omſtrift: In trau vast (faft i Troffab) med gam⸗ 
mel gothiſt Skrift. Det haandbrede Baand, hvori 
Korſet beres, ev ponceaurodt med grøn Indfatning. 
Ved Hoitideligheder bliver Korſet baaret over Ceremos 
niedragten, ſom beſtager af en fort ſpanſt Klædning, i 
en Guldkjede om Halſen. Desuden bære Ridderne paa 
det venſtre Bryſt en ſpids med Stvaafer mat. ftuffen 
Stjerne, hvorpaa linger et med Sølv og Guld broderet 
Kors af en fiirfantet Indfatning. St. Jagos Orden 
er den fornemſte af alle geiftlige Ordener i Spanien. 
Denne Orden, fom fabelagtige Sagn alerede lade ops 
komme 884, ſtiftedes 1170 ved en Forening af mange 
Adelsmend med Domherrerne af Stiftet Loyo og bes 

- fræftedes 1175 af Ferdinand 2den,… Konge af Leon; den 
har nu 27 Commender og over 270000 Ducaters Ind⸗ 
lige Indkomſter. Ordenstegnene beftaae af en treftrene 
get Guld-Halskjede og et deri hængende fværdformet 
Hors, hvoraf Heftet har Form af et Hjerte og be to 
mellemſte Bjelker lobe ud i Liflier,… Ridderne bære. det 
deels i Knaphullet, deels paa den venſtre Side af Klader⸗ 
ne; i ſtor Coſtum vife de fig i en hvid Kappe. De ere et 
længer bundne ved Kydſtheds Løftet, men vel vedLoftet om 
ægteffabelig Troſkab, Fattigdom og Lydighed. Fra 

- Ferdinand den catholffes Tid (1499) har Stormefters 
ſtabet været forenet med Kronen. — Den hellige Jo— 
ban af Katerans Orden blev ſtiftet af Pave Pius 4de 
"i Aaret 1560. Ordenstegnet beftaaer af et otteſpidſet 
rødtemailleret Guldkors, i hvis Midte man feer Før: 
hannes den Dobers Billede paa en grøn Teraſſe og oms 
fring (amme læfeg Ordene Ordinis institutio MDLX, - 
Paa Baafiden afKorfet findes to over Kors lagde Noaler 
afbildede bag en pavelig Tiare med Ordene: præmium 

' P s) 12 
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virtuti et pietati. Dette Korg hæres i et Knaphul i 
et rødt Baand. — Johanniter-, Rhobdifer: eller Mal⸗ 

theſerriddere (See Johanniterriddere). Denne gamle 
og anſeete Orden har miſtet Øen Maltha og de flefte af 
dens betydelige Godſer ere inddragne; dog have nogle 
Fyrſter ladet Johanniterridderne beholde de i deres Lande 
liggende Eiendomme og have meddeelt deres Underfaats 
ter denne Orden f. Er. + Preuſſen og Rusland. Or⸗ 
denstegnene ere et Guldborg i et fmal: fort Baand, og 
et hvidt ottekantet Kors paa den venſtre Side af en lang 
fort Kabppe. Af de proteſtantiſte Johanniter f. Cr. i det 
Preusſifke fordres ei at de ſtulle ſleve i ugift Stand. — 
Korsherrerne eller de tydſte Riddere, ſom og forben 
kaldtes Jomfrue Marias Riddere, |Marianer og Bro⸗ 
dre af vor Frues tydffe Huus i Jeruſalem have ſamme 
Oprindelſe ſom Johanniterne. Et Hoſpital + Serufas 
lem, der var ſtiftet af en TyMEer for ſyge Pillegrimme, 
var den førfte Anledning. Pave Coeleſtin den 3die frif- 
tede Ørdenen formeligt, og dens Statuter faſtſattes 
1191 efter Grundlag af den hellige Auguſtins Regler. 
(See Art. tydſte Riddere). De bære et fort Kors paa 
en hvid Kappe. — Den ridderlige Rorsorden med 
den røde Stjerne kaldtes i Begyndelſen af fit førfte 
Sæde den bethlehemmitiſke Orden, men har fiden 1217 
havt fit Hovedfæde i Bøhmen, Mæbhren, Schleſien og 
Molen. Stormeſteren for denne Orden, der hidtil nære 
meft ftod under Paven, opholder fig i Prag. Ordens⸗ 
tegnet er en fort Dragt med'et rødt Korg og Stjerne paa 
det venſtre Bryſt og fort Kappe. — Rorsdragerinder— 
ne eller Stjernekors-Ordenen, en Dameorben, ſtif— 
tedes i Wien 1668 af Keiſerinde Eleonora -og uddeles 
ſtedſe af Keiferinden, der er Stormeſterſte. Ordens: 
tegnet, fom Damerne bære paa det venſtre Bryſt, bes 
ftaaer af en keiſerlig Ørn, i hvis Midte ſees et blaat 
emailleret Korg med et Guld, Ajerte, hvori Chriſti Ravn 
ſammenſlynget. Over Korfet løbe to ſmage Arme af 
Træfarve. Den toſidede Guld: Medaille, hvorpaa Øre 
nen udbreder fig, gjennembrydes oven og neden til af et 
hvidt emailleret Baand, hvorpaa ftaner Ordene Salus 

et gloxia. Denne Orden bæres i en ſort Stjerne paa 
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venfire Bryſt. — Løveordenen eller Ridderordenen af 
den heffenicaffelfe gyldne Løve, blev ſtiftet ben r4de Mus 
guft 1770 af Landgreve Frederif den 2den i Anledning af 
hans Fodſeledag. Tegnet er en oval Guldring, hvort en 
gylden — opreiſt og med Fødderne paa den inde 
vendige: Kant af Skjoldet, men udvendigt paa den ene 
Side af Cirkelen den Deviſe: Virtute et Fedelitate. 

Den bæres t et haandbredt carmoifinvødt, vatret Band, 
fom gaaer fra den højre Skulder til den venftre Hofte. 
Desuden bæres van det venſtre Bryſt en ſtukken Solv— 
ſtjerne med ofte Straaler, hvis Mellemſpidſer ere læne 
gere end Hjørnefpidferne ; og i hvis Midte man ſeer den 
rødftribede heffilfe Løve med den i Rundingen paa Cars 
moiſin Atlas i Sølv ftufne Debiſe. — Ordenen Pour 
le mérite blev ſtiftet af Frederik den ſtore 17740 og ins 

deholder kun een Claſſe. Ordenstegnet er en fort med 
Solv indfattet Stjerne, ved hvilken et bfaat emailleret 
Guldkors med otte Spidſer er heftet og i Korſets Vink— 
ler ere fire Ørne med gyldne Kroner anbragte. Paa ove 
ſets pvre Side feer man Bogſtavet F med-en derover 
fvævende gylden Kongekrone; paa de Tre andre ſtaae 

Ordene Pour le mérite, — Den militære Maxi— 
milian⸗Joſephs⸗Orden, en fongelig bayerſt Orden, 

er inddegle i tre Claſſer, Storkors, Commandeurer og 
Riddere. Enhver Officier af Fortjenete fan erholde 
Ordenen, men fun Generaler funne blive Storkors. 
Nogle Pladſe i denne Orden ere forbundne med Penfios 
mer. Den tyrfiffe Balv⸗-Maaneorden blev ſtiftet 
1799 af Sultan Selim. 3die til Belonning for udmarke— 
de Fortjeneſter. Ordenstegnene ere: en tiltagende Maas 
ne med en Stjerne paaen oval Medaille; Stjernen i 
Middelpunktet er omgiven med Straaler. Denne Mer 
daille hefteg i tre gylde Sløifer. Ordenen indeholder 
tre Claffer. Medaillen for den tredie er fille og af Guld; 
de for den førfte og anden Claffe ere (tørre ag beſatte med 
ICdelftene. lidderne bære. Ordenen om Halſen. — 
Ordenen af Monteſa ftiftedes af Song Jacob øde af 
Aragonien 1319, efter Tempelherreordenens Ophævelfe 
og doteredes medeſammes i Valentia liggende Godſer. 
Denne Orden, ſom nu er mere geiſtlig end militer, var 

⸗* 
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ſtedſe afhængig af Calatravasrdenen. Ordenetegnet er 
et rødt Kors paa en hvid Dragt, — Vordſtjerneorde⸗ 
nen ftiftedes den 17de Avril 1748 af den ſvenſte Konge 
Frederik den Ifte eller rettere gienoprettedes, da Drons 
ning Chriſtina alerede havde udkaſtet den og. fornyedes 
1751 af Adolph FrederiÉ, Den er beſtem? for Civils 
embedsmænd og Biſkopper og indeholder to Claffer, nem⸗ 
lig Commandeurer og Riddere, hvis Stormeſter Kongen 
er, Ordenstegnet er et hvidt emailleret Guldkors med ot⸗ 
te Spidfer, der ere forfynede med Guldknapper. Den 
hari Midten en blade Medaillon, hvorpaag en Solv⸗ 
ftjerne er afbildet med den Omſtrift: Nescit occasum,- 
J Korfeté fire Vinkler ere anbragte Kroner, og det er 

» fæftet til en Krone, ſom ved en, Ring hænger i et bredt 
fort Baand, ſom Commandeurerne bære om Halſen, 
Ridderne i Knaphullet. Ingen kan blive Commandeur 

uden hanforhen har været Ridder. — Den hellige Des 
triks Orden, Denne irffe, til re for Irlands 
Skytspatron, den hellige Patrik, oprettede Orden, 
ſtiftedes 1783, og gives af den engelſte Konge blot til 
irlandffe Pairer. Ordenstegnet beftaaer af en oval Mes 
daillon af Email, i hvis Midte ſees det rode Patrikkors 
med det grønne Kloverblad, paa hvig tre Blade ligge 
gyldne Kroner; det omgives af en dobbelt Rand; i den 
indre ſtgge Ordene: Quis separabit med Aarstallet 
MDCCLXXXIII ; .den ydre er beſtroet med Kløverblas 
de. Baandet er grønt og Stjernen har ofte Straaler 
og vifer Medaillonen i Midten. — Den ſachſiſte Ru— 
vefrone: Orden ſtiftedes af Kongen af Sachſen den 
20de Juli 1807. " Den indeholder fun cen Claſſe af 
Riddere og er beftemt til Udmarkelſe for regjerende Fyre 
ſter og Herrer ſamt de førte Statéembedsmænd… Or» 
denstegnet er et otteſpidſet, lyſegront emailleret Korg, : 
fom i et hvidt Middelſkſold paa begge Gider har den af 
det ſachſiſte Vaaben tagne grønne Rudekrands til Inde 
fatning; i Skjoldet ſtager paa den ene Side F. A. 
med den fongelige Krone og paa den anden Ordensdevi— 
fen Providentia memor, Den bæres i et bredt gras⸗ 
grønt Baand, fom gaaer over den hoire Skulder. Den 
pan Bryſtet befæftede ottekantede Sølv - Stjerne vifer é 

N 
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"Midten Ordensdeviſen med Solvbogſtaver, ſtukne paa 
en gylden Sol. — Seraphinordenen, den forſte og 
fornemſte af alfe fvenffe Ordener, ſtal alerede vær” bles 
ven ftiftet af Kong Magnus Smek 1334 og fornyedes af 

Kong Frederik 1fte 1748. Blot fyrftelige Perſoner eller 
Statsembedsmand, der i det mindſte have Generallieu— 
tenants Rang, kunne erholde ſamme. Foruden regjes 
rende Fyrſter ſkulle fun 24 indenlandſke og otte fremmes 
de Medlemmer antages. Medlemmerne ere tillige Comes 
mandeurer og Riddere af de øvrige i År Ordener. 
Ordenstegnet beſtager af et hvidt emailleket Guldkors 
med otte Spidſer, i hvis Vinkler man ſeer Hovederne 
af otte gyldne Serapher med udbredte Vinger. Paa 
Midten af Korſet findes en azurblaage Medaillon med 
Bogſtaverne I, H. 8.; det er befæftet ved en Guldkrone 
og hænger om Halſen i en dobbelt Guldkjede, der beſtaaer 
afSeraphhoveder og blaat emaillerte Patriarchkors. Ved 
ſtore Hoitideligheder viſe Ridderne fig ten egen Ordenés 
dragt. — Begge Siciliernes Orden er den enefte 

Orden for Kongeriget Neapolis. Decorationen beftaaer 
af en Guldſtjerne, med fem Spidſer og rubinrodt Email, 
hvori en gylden Ørn fvæver i et [yfeblaat Baand. Paa 
Forfiden vifer Stjernen Neapels Vaaben med den Ind— 
ſtrift: Renovata patria; paa den anden Side Sicili— 
eng Vaaben med den Omférift: Joseph Siciliarum 
Rex instituit, Ordenens Medlemmer ere deelte itre 
Claſſer, Stordignitarier, Commandeurer og Riddere. 
Ridderne bere Ordenen paa det venſtre Bryſt, Comman⸗ 
deurerne foran paa Halſen og Dignitarierne den ſtore 
Stjerne paa det venſtre Bryſt. — Det gyldne Skinde 
Orden er faavel en oſterrigſt ſom ſpanſt Orden og ſtifte— 
des 1429 af Philip den gode ved hang Formaling med 
Den portugiſiſte Prindſeſſe Iſabella. Ved Maximilian 
Iſtes Giftermaal med den burgundiſte Prindſeſſe Maria 
kom den til Oſterrig, og ved den fiden paafulgte Adſeil⸗ 
lelfe af det under Carl ste forenede oſterrigſtſpanſke 
Monarchie, gif den vel nærmeft med Philip 2den over 
til Spanien, men ved de fenere derom opkomne Stridig— 
heder blev det endeligt 1725 ved et Forlig beſtemt, hvor⸗ 
vidt Oſterrig ſaavelſom Spanien ſtulde befidde den; dens 
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ne Strid er dog ofte ſiden fornyet, Tegnet for den oſter⸗ 
riaſkte gyldne Skinds Orden beſtaaer af tre Ildſtraaler 
der afverle med flammende Flintenſtene, hvorpaa Ordene: 
Ante ferit quam flamma micat ere indgravne. Ved 

Spidſen af Kjeden hænger Figuren af et Qædderffind med 
den Indſkrift: Pretium non vile laborum, Iſte⸗ 
det. for Kjeden kunne Ridderne ogſaa bære et flammet 
guult Baand. — Ordenstegnet for den fpanffe gyldne 
Skinds Ordener det ſamme, fun med den Ferſtjel, at 
de fpanffe Riddere paa Kjederne ei føre Deviſen Ante 
ferit qua arama, micat og ei have nogen Ordens⸗ 

kappe. — Den gyldne Spores Orden, en pavelig 
Orden, blev efter Nogle ſtiftet af Pave Pius 4de Aar 
1559, efter Andre af Dave Pius 5te Aar 1366. Or— 
denstegnet er et hvidt emailleret Guld-Maltheſerkors 
med otte Spidſer, ved hvilfe neden til hænger en gylden 
Spore; den bæres i et rødt Baand i Knaphullet. — St. 
Stephansordenen, en ungarfE s øfterrigf€ Orden blev 
ſtiftet den 5te Mai 1764 af Maria Thevefia til Belon⸗ 
ning for ſaadanne Perſoner af Adel, der i Civilfager 
have gjort fig fortjente af Etkehuſet, uden Ferſtjel pag 
Nation, dog fun for Catholiker. Ordenstegnet er et ots 
tekantet Kors, grønt emailleret og decoreret med er rødt 
Vaaben, hvori ligger en gylden Krone paa en grøn Hoi, 
hvorpaa det ungarſte apoſtoliſte Koré ftaner,  Ved' begs 
ge Sider af Korfet feer man Bogſtaverne M. T. og oms 
kring Skjoldet det Motto: Publicum meritorum præ- 
mium. Paa Bagſiden findes i hvidt Feldt en borgerlig 
Krone og de Ord: Sancto Stephano Regi.I, apostolico. 
Ridderne inddeles i fre Claſſer: Storkors, Commandeus . 
rer og Smaakors. De funne være baade af den geiftlige 
og verdslige Stand. Keiſeren er Stormeſter og Stor» 
mefterFabet for evigt forbundet med Kronen Ungarn , 
hvis Storkantsler tillige er Ordenécantéøler, — Svard⸗ 
ordenen ſkal alerede være bleven opretret af Guſtav Was 

fa i Sverrig 1523. Dens nærværende Indretning har 
den faaet af Frederik ifte i Aaret 1748 og af 
Adolph Frederik 1751. Denne militære Orden ,.; 
hvis Stormeſter Kongen er , beftaaer af fire Claffer, 
nemlig Commandeurer med det ftore Korg, Commandeu— 
rer, Riddere med det ftore Korg og Riddere. Ordens⸗ 
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tegnene ere ef hvidt emailleret Guldkors med otte Spids 
fer, i hvis Vinkler gyldne Kruner ere anbragte; i Mid— 

ten feer man paa azublage Grund et gyldent Sværd med 
dette fvenffe Kroner ; paa Bagfiden ſamme Sværd, 
hvis Svidfe ev prydet med en Laurberkrands og de Ord: 

, Pro Patria, Korſets Spidfer ere forenede ved gyldne 

Sværd, der oven og nedentil ere lagde korsviis og hole 
des af et gyldent Baand. - Korfet hænger ien Guldkro— 
ne og bæres i et grønt og blaat Baand, af Commandeu— 
rerne om Halfen og af Ridderne i Knaphullet. — The— 
refiaordenen eller Maria⸗Thereſigordenen er en mis 
liter Orden for den oſterrigſte Stat, hvilken ſtiftedes af 
Maria Therefia Aar 1757 til Winde om den over Preus—⸗ 
ferne i dette Aar tilfægtede Seier, og udvidedes af Keis 
fer Joſeph 2den. Ordenstegnet beftaaer af et Koré med. 
brede Ender, hvidt emailleret og indfattet med Guld; i 
"Midten af Korfet feer man en hvid Medaille med det 
oſterrigſte Vaaben og Ordet Fortitudine med Guldbog⸗ 
ſtaver; paa Bagſiden er en Laurbærtrands flynget .ome 
fring et Navnetrek, der beftaaeeaf Bogſtaverne M, T, 
R. Ordenstegnet har det øfterrigffe Vaabens Farve og 
er hvidt og ponceaurødt tredobbelt deelt. Storkorſene 
bære Ordenen en echarpe fra venføre til hoire Side 
med et Broderie paa venſtre Side, der foreſtiller Stor—⸗ 
forfet over en Laurbærfrandgé; Commandeurerne en sau- 
toir med Broderie; Ridderne bære den i Knaphullet 
med en lille Stjerne, der har ſamme Farve fom den fore, 
Keiferen er Ordenens Stormeſter og uddeler ſamme uden 
Henſyn til Rang, Stand og Religion blot til Officierer 
ved Armeen, der have udmærÉet fig ved en færdeles Be— 
drift, Ridderne ere deelte i tre Claſſer: Storkors, 
Commandeurer og Riddere, hvoraf nogle nyde viffe 
aarlige Indkomſter. Ordenen giver ogfaa Enkepenſio— 
ner og ſtoreForrettigheder, ſom arvelig Adel, Friherretitel 
2. — Troſtabsordenen er den frorhertugelig badenſte 
Huusorden, ſom alerede ſtiftedes 1755 og fornyedes 
den 8de Mai 1803. Den beftaaer af Storkors og Com» 
mandeurer. Ordenstegnet er en rød emailleret ved fire 

gyldne dobbelte C ſammenholdt Guld-Korsſtjerne, be— 
* 
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dekket af en hvidt og rødt emailleret Churhat. Paa 
den ene Side er et dobbelt C med den OmØrift. Fideli- 
tas i hvidt emailleret Feld, paa den anden det badenſte 
Hjerteſtjold. Ordenskorſet bæres i et otangefarvet 
Baand med Sølv: SYndfatning. Stjernen er =ferfantet 
og i Midten af famme findes. Ordenstegnet paa oranger 
gefarvet Grund. — Ordenen de l'union parfaite 
blev ftiftet af den danffe Konge Chriſtian den 6tes Ge— 
malinde, Sophia Magdafena til Erindring om hendes 
Formælingsdag den Zdie Aug. 1732 og blev givet baade 
til Herrer og Damer, De førfte bære den + et Knaphul 
paa Veſten, de fibfte om Halfen. — Ordenstegnet er et 
blaat, hvidt og rødt vandet Baand, hvori hænger en 
rund Medaille. Paa denne Medaille feer man en Ele⸗ 
phant omgivet af Straaler paa vød Grund, hvorpaa 
findeg de Ord: Tessera concordiie. Paa den anden 
Side læfer man i blaage Omgivelfe den kongelige Devis 
fe: Gloria ex amore patriæ, — Waſaordenen i 
Sverrig blev ftiftet af Guftav den 3die 1772 den 26de 
Mai, fam var hang Fodſelsdag. Den er beftemt til 
Belonning for Induſtrie og borgerlige Fortjenefterit ” | 
Agerdyrkning og Bjergverksvaſen, Kunſter og Handel. + 
Den beftaaer af fre Claffer: Storkors, Commandeurer 
og Riddere. Ordenstegnet beftaaer af en oval rodt— 
emailleret Medaillon, i hvisMidte man feer en gylden 
Waſe (Neeg) og ſom ev omffreven med de Ord: Guſtav 
den tredie inſtiktare MDCCLXXII, Ordensbaandet er 
grønt og bæres af Storkorſene fra hoire til venſtre Side 
og af Commandeurerne en sautoir og af Ridderne i 

Knaphullet. — St. Wladimirsordenen i Rusland | 
blev ftifter af Keiferinde Catharina ”2den den 22de 
Sept. 1782 paa hendes Kroningsfeſt, til Minde om den 
førfte chriſtelige og apoſtoliſte Storfyrſte Rusland 
Wladimir den ſtore, for udmarkede Civil og Militærpere 
ſoner: Ordenstegnene ere en fürkantet Stjerne, i hvis 
Midte fraaer et rødt Kors i fort Feld med de rusfiffe 
Bogſtaver S. P. K. B.og et gyldent ved Siderne fore 
emailferet Korg med Ordenspatroönens Navn og Stiftels 

ſesdagen, i et rødt fort indfattet Baand. Ridderne ere 
deelte i fire Claſſer. De af førfte Clafje have 600, de 
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af anden Claſſe 300, de af tredie 200, de af fjerde 100 

2 

Ritter aarlig Indkomſt. Den førfte Claſſe bærer Baan⸗ 
det over den hoire Skulder, den anden og tredie paa 
Halſen og den fjerdei Knaphullet; fun de to førfte have 
Stiernen. — Wreslegionen (fee denne Art.) — Den 
preusfifte forte, Ørns Orden blev flifter af FrederiÉ 
afte i Koͤnigeberg den 17de Jan. 1701 Dagen før. 
Kroningen og. er endnu den førfte og fornemſte af de 
preusſiſte Ordener. Den uddeles til Prindſer af kon⸗ 
gelig Familie, fremmede Fyrfter og Rigets førfte Ems 
bedsmend. Ordenstegnene er et Guldkors med otte 
Spidſer og Guldknapper, blaat emailleret med Guldrand; 
mellem dets Vinger ere fire dobbelte ſorte Orne anbragte 
med udbredte Vinkler. J Midten ſtaage Bogſtaverne 
F. R. (Fredericus Rex) i Guld uden Omſtktrift. 
Dette Korg bæres i et brede orangefarvet Baand, ſom 
hænger fvå den venſtre Skulder over Bryſtet til den hoire 
Hofte. Hertil hører endnu en Sgftjerne paa det vens 
fire Bryſt, i Midten af hvilken man feer en fort Anvende 
Orn, fom i den ene Kloe holderen Laurbærfrands, i den 
anden en Tordenkile med den Overffrift Suum cuique, 
Kongen ev Stormeſter for denne Orden og ſammes Ride 
dere ere tillige Riddere af den røde Ørné Orden. Den - 
har ei lidt nogen Forandring. — Den preusſiſte røde 
Orns Orden bfev ftiftet 1724 af Markgreve Georg 
Frederik Carl af Brandenburg⸗Bayreuth og heed dens 
gang Ordenen de la sincérité, Markgreve Chriftian 
Car! Frederik Alexander af Ansbach-⸗Bayreuth fornyede 
den 1771, og Kong Frederik Wilhelm den 2den erÉlær 
rede den 1792 for den anden preusſiſte Orden. Ordens⸗ 
tegnet er et hvidt emailleret Guldkors med otte Spidſer, 

paa hvis Midte man feer de ſammenſlyngede Bogſtaver 
F. W, R.; i Ajørnerne mellem Spidferne findes fire før - 
de Ørne med røde Kroner i gyldne Flammer. Over 
Korſet fvæver en guiden K|Kangefrone, fom wed en Ring 
er befeſtet i det trefarvede Ordensbaand. Stjernen er 

af Solv og med otte Straaler, i hvis Midte findes den 
rode brandenburgſte Ørn med Motto: sincere et con- 
stanter. Den nuregierende Konge har udvider denne 
Orden og tilføjet en anden og tredie Claffe. Kongen er 

b 
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Stormeſter. — Den gyldne Orns Orden i Kongeris 
get Wuͤrtemberg, er den af Kong Frederik Iſte den 6te 
Mai 1807 forandrede oprindelige Jagtorden, hvilken 
Hertug Eberhard Ludvig havde ſtiftet 1702 ſom det tyd⸗ 
ſte Riges Jægermefter. Ordenen er beſtemt for Dyd, 
Forrjenefter og Venſtab. Okdenstegnet er et Kors af 
Guld med rubinrod Emaille, i Form af et Maltheſer— 
kors, med fire gyldne Ørne i de fire Hjørner, og med et 
Jagthorn mellem hverv af de nederſte og mellemſte Spide 
for. —$ Midten findes et rundt, gront emailleret lille 
Skjold, paa hvis Hovedſide man feer Bogſtaverne F. R. 
i Træf med Kongekronen og paa den anden Side en 
gy!den Ørn. Tilligemed Korſet bæres et broderet Sølvs 
kors pan Kjolen paa det venſtre Bryſt; i Midten og 
Bunden af dette er Ordenstegnet udarbeidet med Order" 
nens ien grøn Ning omkring ſamme med Guld brodere— 
de Valgſprog: Virtutis amicitiæque foedus; Or— 
densdragten beftaaer af en grøn Flsiels Klædning og en 
rød Floiels Kappe. Den forte Floiels Hat å la Henri 
quatre er prydet med en rød Cocarde, to hvide og en 
rod Fieder. Anm. Napoleon affaffede de øvrige fran— 
ſte Ordener, da han indførte Wreslegionen; Ludvig 
18de har vel ladet Wreslegionen vedblive med nogle 
Forandringer, men har tillige fat adffillige af de ældre 
Ordener i deres forrige Kraft. Den hellige Ludvigs 
Orden ſtiftedes i Aprilmaaned 1693 af Ludvig 14de til 
den hellige Ludvigs Minde. Ordenstegnet er et hvide 
emailleret med gyldne Lilier rundt om prydet Guldkors, 
paa hvis ene Side ſees den hellige Ludvig med den Inde 
ſtrift Lud, M. instituit 1693, paa den anden et blot 

Sværd, ved hvis Spidſe hænger en Laurberkrands med 
ben Overſtrift: Bellic, virtutis præm. Storkorſene 

Lære det i et bredt ildfarvet Baand over Axelen og have 

et af Guld broderet Kors paa deres Dragt. Comman—⸗ 
deurerne bære det ligeſaadant, men have det ei broderet 

paa dereg Klæder, De øvrige Riddere bære Korfer i et 

lille ilbfarvet Baand i Knaphullet. — Den hellig 
Mands Ovden blev ftiftet af Henrik 3Me den 31 Dec. 

1579 oa iſte Fan. 1579. Dens Tegn er et Guldkors, 

i hvis Midte paa den ene Side ſees en hvid emailleret 
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Due, paa den anden den hellige Michaels Billede. Det 
betes i et blaat Baand fra den hoire til den venſtre Side. 
Desuden bære Ridderne et Solvkors, ſom er ſyet faft 
pan den venftre Side af deres Dragt, Ridderne af den» 
ne Orden maatte nodvendigt vare af den catbolffe Relis 
gion, Ridderne af den hellig Aands Orden maatte 
førft være Riddere af den hellige Michaels Orden, ſom 
ftiftedes af Ludvig 11te 1469, og fornyedes af Ludvig 
14de 1665. Der gives desuden en Mængde deels ældre, 
deels i de nyefte Tider vyrettebe Ordener f. E. den kon— 
gelig nederlandſte Orden, Guelpheordenen i Hans 
nover, den ſtorhertugelig weimarſte Orden zc. 26. 

Ordener (geiſtlige) ere Forbindelfer til et andægs - 
tigt og afholdene Liv, for ſaavidt [om Omgang med 
Verden vil tillåde det. Bengt" geiftlige Broderſtaber 
ſtjelne de fig ved Forpligtelſe paa Livstid til de ſaakaldte 
Kloſterlofter elliv Ordensregler (See Artiklerne Kloſtre 
Muntevæfen, ſamt ien anden Betydmng Art. Ordina⸗ 
tion). Munkene og Nonnerne i den græffe Kirke rette 
fig efter den hellige Baſilius's Regler; i den romerſtke 
Kirke derimod erhelde Munkelivet fine Grundregler af 
den hellige Benedict af Nurſia, der maa betragtes ſom 
den førfte Stifter af en geiftlig Orden; thi Klofterne i 
den orientalſte Kirke bære Navn af den falleds Stifter 
og Skytshelgen, uden derfor at ſtaage i ſaa nøie Sams, 
menhæng eller faft Forbindelſe ſom Lemmerne af de geifts 
lige Ordener i Occidenten. Efter Benedicts Regler ere 
de Hovedlofter, fom Enhver Novi; maa aflægge efter 
fuldbragt Prøveaar nemlig, en canoniſt (forſtriftmæs⸗ 
fig) Levemaade, der indbefatter Forpligtelfe til. Bøn 
paa viſſe Tider om Dagen, til Acbeide, evig Kydſthed og 

Oopoffrelſe af Verdens Glæder, en ubetinget Lydighed 
- mod Ordenens Forefatte og Clauſur eller den beſtandige 
Bliven i Kloſteret. For ſaavidt ſom diſſe Regler og 

den forte Munkekappe fra det 6te til Begyndelfen af - 
det 10de Aarhundred var felleds næften for allé Munke 
og Bonner i Occidenten, kunde Benedictinerordenen - 
hiin Tid gjelde for den eneſte, omendffiøndt de dertil has 
rende Kloftre, uden Ordensforeſatte, ftode under B:s 
ſtopperne, og ved partiel Udvidelſe, Skjſarpelſe eller 
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Formildelſe af Ordensreglerne deelte fig i flere Congre— 
gationer: en førfte nye Orden, der føgte at hæve de 
Misbrug, der havde indfneget fig blande de gam'e Bene— 
dictiner og igjen fatte Benediets Regler i Kraft, - freme 
gif af det i Aaret 910 i Burgund ſtiftede Klofter Clugny: 
Cluniacenſerne beholdt den forte Dragt og gave fafte 
Beſtemmelſer i Henfeende til Gønnens og Gudscjene⸗ 
ſtens canoniffe Timer, til Lydigheden, Diſeiplinen og" 
Den fælleds Regjering for alle deres Ordens Kioſtre; og 
diſſeBeſtemmelſer fandt ſnart Bifald og Efrerlignel fot hele 
Europa. Idet 12te Aarhundred talte Ordenen2coo Kice 
ftre, hvis Rigdom og Overdaadighed flere Gange giorde 
Reformationer nødvendige, øg blev Hovedaarſagen til des 

ves paafolgende Forfald. Levningerne af Claniacenferne 
forenede fig i det 17de Aarhundrede under Richelieus Be⸗ 
ſkyttelſe med Benedictiner⸗Congregationerne i St. Vans 
nesog St. Maurus, hvilfen fidfte var ſtiftet 1613, havde 
i Begyndelſen afdet 18de Aarhundred 180 Abbedier og 
Priorater i Frankerig og havde naaet fortjent Anſeelſe 
ved lærde Medlemmer ſom Mabillon, Montfaucon, 
Martene. Beſtrabelſen for at ſtaffe Munkelivet ends. 
nu ſtorre Strenghed og Hellighed yttrede fig i Middelal— 
deren ved Stiftelſen af adffillige Ordener, der byggede 
nye Conftitutioner paa Benediets Grundregler. Saa— 
ledes opkom, ved Beftræbelfer af den hellige Romuald, 

en florentinſt Adelsmand 1018 Camaldulenſerne, en 
Eremitorden, der har fit Navn af fit førfte Sæde, Car 
maldoli paa Apenninerne og oprettede eane Kloſtre 
1072, -" Denne Orden kjendes paa dens hvide Dragt og 
paa dens Hængen med Hovedet. Af ſamme Slags, men 
mindre udbredt var den 1038 ftiftede Orden Vallom⸗ 
brofa i Ovreitalien, hvis Ordensbrodre, der af deres 
Dragt ere befjendte under Navnet de grage YTunte, . 

Ligeledes gif over fra Eremitlivet til Munkeforfatningen, 
og 1662 forenedes med den 1231 paa Monte Fano et 
Langt fra Ancona ſtiftede Silveftriner » Orden ,… efter 
hvis Exempel den nu bærer forte Klæder. Større Ans 
feelfe, fornemmeligt i Frankerig naaede den af den helli⸗ 
ge Stephan fra Muret ved Limoges 1076 oprettede 
Grandmonts eller Grammonts ; Orden, fom efter 
mange indvortes Forſtyrrelſer i Aaret 1642 erholdt en 
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ſtarpere Obſervans, bæreren fort Dragt og udmærfer 
fig- ved ſtreng Clauſur. En beſynderlig Forbindelfe 
mellem Eremitlivet og Kloſterlivet forſogte den hellige 
Bruno, ſom i Aaret 1086 i en Orken ved Grenoble an⸗ 
lagde den (tore Carthauſe (Chartreuse) og forpligtede, 
Medlemmerne af fin Orden ei alene til de fædvanlige 
Munkelofter, men og til Taushed og Eenſomhed. De 
kaldes Cartheuſer, bare hvide Munkekapper af grovt 
Tøi og talte idet 18de Aarhundred 172 Kloſtre, hvor⸗ 
iblandet fem for Ronnen J Frankerig alene fandteg 
75, hvilke fiden ſaavelſom de i Erfurt ere ophævede. 
De bleve fig felv lige indtil de nyefte Tider i Jagttagel⸗ 
fen af deres ftrenge Obſervans, og fun for Cartheuſe⸗ 
vinderne maatte Løfter om Taushed af let forklarlige 
Grunde formildes. Benedicts Regler fulate ogfaa den 
hellige Damians Eremiter, der opfom i Midten af det 
13de Aarhundred og kaldtes Coeleftiner, efter deres 
Stifter Pave Coeleſtinus den Fte. De bære hvid 
Dragt med forte Kabudſer og Scapulierer og havde i 
det 18de Aarbundrede 21 Kloſtre i Frankerig og 90 
i Italien. Men af alle Benedictinerordenens Grene 
har ingen udbredt fig videre og hurtigere end den 1098i 
Citaur ei langt fra Dijon ftiftede Ciftercienfer s Orden, 
ſom ifær ved den hellige Bernhard af Clairvaur's Virk⸗— 
ſomhed, hundrede Aar efter dens Oprindelſe alerede tal— 
te 1300 Abbedier i forſtjellige af Curopas Lande, og i 
Frankerig til re for den hellige Bernhard førte Navn ” 
af Bernhardiner. Ciftercienferne, hvis Orden nu er 
indſtrenket til faa Kloftre, bære en hvid Dragt med 
fort. Scapulier og iagttage meget noie Benediets Regler 
med adffillige-Tilfætninger. Blandt de færdeles Cone 
gregationer der udgik fra dem, udmærfede fig iſer Bars 
foderordenen eller Seuillans og Nonnerne af Portro⸗ 
pal i Frankerig, Recollectinderne Spanien og Mun⸗ 
fene af la Trappe (fee Trappiſter). Med Modificatio⸗ 
ner gif Ciftercienfer » Reglerne over paa Riddeordenerne 
Calatrava og Alcantara i Spanien, paa Avis og Chris 
ſtusordenen i Portugal, paa den den hellige Moritz's og 
Lazarus Ordenen i Savoyen. Foruden ovennævnte Or⸗ 
dener, der alle havde forftærfer fig ved Nonnekloſtre, 
hørte endnu til Benediets Familie enj Mængde Kloftre, 
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ſom nedſtammede fra de gamle exemte Benedictineres 
og Pan den tridentinfte Kirkeforſamlings Befaling 
lidt efter havde indtraadt i ſerdeles Congregatio— 
ner. Blandt diſſe vare og ere fornemmeligt fol— 
gende: Benedistinerne fra. Monte Casſino ved 
Neapel, hele Ordenens Stammekloſter, fra Monte 
Vergine eller Jomfruebjerget, fra Monte Olivetoj,. 
hvilke falde fig Olivetaner, i Italien og Sicilien, fra 
Valladolid, Gvortil det berømte Kloſter Montſerrat 
hører, fra Hirſchau, Fulda, Molk og flere. Benes 
diets gamle Regler gjaldt endnu. meget hos den Mar 
1100 af den for fine ſynderlige Bodovelſer bekjendte Ro— 
bert af Arbriſſel ſtiftede Orden af Fontevraud i Poitou, 
ſom var fammenfat af Munke og Nonner, ſtod under 
Abbedinden af Fontevrauds fælleds Regjering og endnu 
fort før Revolutionen ralte i Frankerig 57 Priorater. 
Denne befynderlige Forening af begge Kjøn fandt fun 
Efterlignelſe hos nogle faa, nu ophævede Congregationer, 
blandet hvilfe blot den afen fornem fvenff Dame, ved 
Oprettelſen af det blandebe Nonne/ og Munkekloſter i 
Wadſtena, 1344 ftiftede Sorløferorden (St. Salvatore 
ellev Birgitteorden af Stifterindens Navn) erholdt nos 
gen Anfeelfe og vedblev endnu efter Reformationen i det 
fydlige Europa, Birgitteordenen fulgte Auguſtins fore 
meente Regler, ſom uden aft være hiſtoriſt grundede bleve. 
antagne af en betydelig Claſſe af geiftlige Ordener. Aus 
guftinus havde vel fun forenet de Geiſtlige i fit Cathe⸗ 
dral og abffillige andre Kirker af fit Dioces til Jagtta— 
gelfen af det canoniſke Liv 0; til ugift Stand, Fattigdom, 
Claufur og falleds Andagtsovelſe i beftemte Timer, og 
aldeles ikke tenkt paa Stiftelfen af en Munkeordenz; helse 
ler ikke kunde Munkene, fom man fra det 7de Aarhundres 
de regnede for Lægfolf, anvende Auguſtins nærmeft for 
de Geiſtlige beſtemte FHorfÉrifter paa fig. Men alerede 
i det 8de Aarhundred begyndte man at betragte dem 
fom Lemmer af den geiftlige Stand, og i det 10de Aars 

hundred bleve de ved Bevilgelſen af Tonſuren formeligt 

erflærede for Geiſtlige. Sa Folkets Mening og mans 
ge Udeladelſer af Paverne fatte dem endog for deres 
ſtorre Hellighed over de andre Geiftlige, fom. derfor 
felv hyppigt gik over i Munkeſtanden eller dog forenede 



i Øre 509 

fig til Jagttagelſe af Munkelsfterne og bet canonifte 
"Liv. Af dette Slags ere de efter Muguftihs Regler indse 
rettede Congregationer af regulerede Chorherrer eller 
Canonici, fom fremftode af det i det 9de Aarhundred, 
grundede Juftifur for de Geiſtliges falleds Liv ved Dom⸗ 
kirkerne, ob ei mane forverles med de verdslige Chorher⸗ 
rer, der et høre til nogen Orden, men ere Geiſtlige og 
Capitularer ved beſtemte Kirker. De flefte Conaregaties 
ner af reguleerte Chorherrer have beholde de Verdens—⸗ 
geiftliges Dragt og mange af deres Friheder, ſtjondt de 
leve i Kloftre og under Klofterløfters Tvang. Blandt 
diſſe maae man marke de ved ſtore Rigdomme udmærfede 
Congregationer af St. Salvator af Lateran , hvis 
Medlemmer gaae hvidtflædte og ere talrige i Italien og 
Polen, af den hellige Grav, der ſtiftedes i Korstogez 
nes Tid og vare vide udbredte i Franferig, Bøhmen og . 
Polen, af St. Genoveve i Paris, fom havde ever 
hundrede Kloftre i Frankerig, og Korsherrerne eller - 
Korsdragerne, fom oprindeligt ſtiftedes til Hoſpitalstje⸗ 
neſte og ſenere gik over til Clauſur, endnu ere Eiere af betyr 
delige geiſt ige Indkomſter i Bøhmen og for der mefte beflæs 
De Kirkeembeder eller Profeſſurer ved Univerſitetet iPrag. 
Om adfſkillige, forſt i Reformationens Tidsalder og ſene⸗ 
re, til beſtemte milde Hiemed ſtiftede Congregationer af 
dette Slags ſkal taleg fiden Egentlige Munkeordener 
efter Auguſtins Regler ere følgende, Premonſtraten⸗ 
ferne, hvis Orden ſtiftedes af den hellige Norbert 1121 
og fik Navn af Kloſteret Premontré nær ved Coucy i 
Champagne; de gif hvidtflædte og, ſtjondt de i Forſt— 
ningen vare meget vidt udbredte, ere de ſiden ſammen⸗ 
ſmeltede tif nogle faa Kloſtre i Tydſkland og Frankerig 
Auguſtinerne ere opkomne af de, før uden Ordensforbin⸗ 
delfe adſpredte og 1256 til Claufur forenede, Auguſtins 
Eremiter; de bære forte Munkekapper og formerede 
fig ſaaledes, at man i Begyndelſen af det 16de Aarhun⸗ 
dred falte omtrent. 2000 Kloftre af denne Orden med 
30000 Munfe og over 300 Nonnekloſtre af ſamme 
Slags, Efterat deres Ordensbroder Luthers Refore 
mation havde gjort dem megen Afbrak erholdt de 1567 

KE 
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Tioherordenens Privilegier og dannede adſkillige bety⸗ 
delige Congregationer, blandt hvilke Auguſtiner Barfo⸗ 
derne i Italien, Spanien og Frankerig vare de talrigſte. 
Serviterordenen eller den hellige Jomfrues Tjenere, 
ſtiftedes i Florents 1250 og. kaldtes ogſaa Brødre af 
Ava Marie, fordi de begyndte deres Samtalet med denne 
Engelens Hilſen. De bleve vel talrige og forſynede 
med alle Tiggerordenens Forrettigheder, men bleve dog 
ei betydelige før Hiſtorien. — Paulo Sarpi, den tri⸗ 
dentinſte Kirkeforſamlings aandrige Hiſtorieſtriver, 
horte til denne Orden, hvori den bekjendte Digter Wer— 
ner i den nyere Tider indtraadt. Zieronymiterne eller 
den hellige Hieroahmus' s Cnehoere, hvis Orden ſtiftedes 
1373, eve iſer blevne talvige og mægtige i Spanien, 
hvor de have det prægtige Klofter i Eſcurial, Kongernes 
Begravelſesſted, og i Nederlandene, hvor der fra dem uds 
gif adffillige Broderſkaber til milde Piemed, fom det af 
Gerhard Groote ſtiftede Sel fab for Geiftliges og- Brøde 
reg Samliv; de bære hvid Dragt med fort Scapulier.— 
Jeſuaterne eller den hellige Hieronymus's Jeſustjenere 
opkom 1365 i Siena, kaldtes fiden formedelſt deres 
Handel med Lægemidler og Brændeviin Padridell'aquæ 
vita og ophævedes 1668. Til de hidtil nevnte Ordeners 
Claffe , de efter Munkelivets gamle Idee mere overgave 

ſig ſtille Contemplation og traf fig tilbage fra Verden, 
" hører og den af Pillegrimme i Aaret 1205 efter en Res 
gel af Patriarchen Albrecht i Jeruſalem ſtiftede vor 
Frue Orden af Bjerget Carmel i Palaſtina, almindeligt 
faldet Carmeliterordenen. Dens Regel fremmer meeſt 
overeens med den bafilianffe, dag anfee de Propheten 
Elias for Stifter af deres Orden og have ført hidfige 
Stridigheder om ſammes Alder. Ved: Midten af det 
13de Aavhundred-faae de fig nødte til at forlade Bjerget 
Carmel 09 bygge Kloftre i Europa, hvor de iftedet før 
deres forrige hvidts og bruuntſtribede Kledning antoge 

1 æn blot bruun, erholdt Tiggerordenens Privilegier, deel⸗ 
te fig ſom Franciſkanerne i Congregationer af Conventue 

aler og Obſervanter og Barfoder og vorte til een af de bes 
tydeligfte Munkecorporationer. De havde i det 18de 
Aarhundred 33 Provindfevr og i adfEillige af famme over 
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100 Kloſtre. — Alerede mere Tilboielighed til at” tjee 

ne Verden viſte den 1198 ſtiftede hellige Treenigheds 
Orden, ſom foruden de fædvanlige Munkelofter efter 
Auguſtins Regler, ogfaa paatog fig den Forpligtelfe at 

famle Almiſſe for at loskjobe fangne chriſtne Slaver. 

Medlemmerne af denne Orden hede Ttinitarier, bære 

Hvide Klæder med et rødt og blaat Kors paa Scapulier 

og Kappe, og have udbredet fig ſaavidt i Frankerig, hvor 
de kaldtes Mathuriner, i Spanien, Portugal, Italien 
og Polen, at de med Indbegreb af de i Spanien ſtiftede, 
fra 1636 under en egen General ftaaende og ligeledes i 
de oſterrigſte Stater nedſatte Trinitarier- Barfoder⸗ 
Munke, i det 18de Aarhundred beſad 300 Kloſtre. 

Med lige Løfte og til lige Piemed, ſaavelſom til Fatti— 
ges og Fangnes Pleie oprettedeg 1230 i Spanien vor 
Frue YZaades s Ørden (de merced) til Fangnes Ud— 
losning, hvilfen udbredede fig til Frankerig og Italien 
men ifær til Colonierne uden for Europa. Den er lige⸗ 
ledes forøget ved en Congregation af Barfodere, hvitfe, 
faavelfom Brødrene af den gamle, Obſervans bæte ett 
hvid Dragt og paa Scapulieren Aragoniens Vaaben. — 
Characteriſtiſt blev Beftræbelfen efter politiſt Betydning 
i Kirken og efter Indflydelſe paa Verden hos de i Be— 
gyndelfen af det 13de Aarhundred ſtiftede Mendicante 

eller Tiggerordener, Dominicanerne fremkom ved 

den hellige Dominicus Gusmanns BDeftræbelfer 1216 i 
Toulouſe oprindeligen ſom regulerede Chorherrer efter 
Auguſtins Regler, med den Beſtemmelſe at præfe imod 
Kjetterne. De kaldes derfor Predike Munke, Dræs 
dicantere og i Frankerig kaldtes de Jacobiner fordi deres 
førfte Klofter i Paris lage i Jacobsgaden Denne Orden 
gjorde fig almeennyttig ved fine Misſioner og den ved 
ſammes Stiftelfestid meget forſomte Prædifen; den 
ſkaffede fig Indflydelſe og gjorde fig frygtet ſom Haandt⸗ 
hæver af Inquiſition oa Bogcenfur, og vigtig og anſeet 
ved ftore Lærde fom Albertus Magnus og Thomas af 
Aquinum. Fra det 14de Aarhundred gav den Slip paa 
Tiggeriet og ſyſſelſatte fig i rolig Nydelſe af rige Ind⸗ 
fægter, og ſtolt af dens fremfor andre SE vedliges 
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holdte udvortes Værdighed og Gravitet, mere med Politik 
og de theologiſte Videnfabers Den gav Kongerne Skrif⸗ 

tefædre, Univerſitetet Lærere, Andagten Roſenkrandſe, der 
bære rigelige Venter, og gjorde fig ſerdeles fortjente af det 
kirkelige Lerebegrebs Beſtemmelſe. Dominicanerne hære 
hvid Dragt med fort Kappe og talte i det 18de Aarhundred 
iog uden forCuropa over 1000 Wunfes og Nonnekloſtre 
der vare deelte i 45 Provindſer og 12 ſerdeles Congregas 

"ttonet. Alene i Staden Neapel gaves der: 28 Kloſtre 
af denne Orden, hvoraf 18. tilhörte Munke og 10 None 
ner. Endnu mere udbredt bled den bellige Frants af 
Aſſiſſis Orden,” Denne beſynderlige Helgen ſtiftede 
ſamme 1208 i Kirken Porticella eller Portiuncula ved 
Aſſiſſi og kaldte ſammes Medlemmer Minoriter. Dete 
te Navn-fEulde hentyde pan den Vomyghed, ſom den 

hellige Frants indſtjerpede dem tiſigemed Loftet om dem: | 
yderſte Fattigdom, Lydighed og Kydſthed og ifølge hvil— 

fon deres Ordensforeſatte blot kaldtes Miniſtri. Sæds 
vanligt kaldte man dem dog efter deres Stifter Franci⸗ 

ſtaner og deres Orden den ſeraphiſte. Deres Dragt 
beſtaaer af en Munkekappe af graat uldent Tøi, og en. 
Strikke om Livet, hvori hænger en Enudet Pidſt. Den⸗ 
ne Orden erholdt en hurtig og talrig Tilvært, formedelſt 
det overordentlige Aflad, der tilftaaes de Indtrædendeog | 
Ordenens Venner, og, fordi den, efter Stifterens Der 
ſtemmelſe, ſendte fine Medlemmer til alle Egne for at 
præfe God ug for at tigge. Flere afde beromteſte ſtola⸗ 

ſtiſke Philoſopher, ſom Bonaventure, Roger Bacon og 
Joh. Erigena, Paverne Nicolaus 4de, Alexander den 
"ste; Sirtué 4de og Ste hørte til denne Orden, viſt nok 
frembragte den og Svermere fom den hellige: Antonius 
"fra Padua, der præfede for Fiſtene. Dominicaner og 
Tranciffaner erholdt af Paverne de Forrettigheder, der ere 
bekjendte ſom Tiggerordenens Priviiezier og ſenere ogſaa 

bleve andre Ordener til Deel, — De beftaae i Exemtion 
fra enhver biſkoppelig og verdslig FJurisdiction, og i den 

Rettighed uden for Kloſtevet at forlange Almiſſe af "Ens 7 

hver (i Kirkeſpeoget terminere), predike paa ethvert 

Sted uden Henſyn til Praſternes Parochialret, hore 

Skriftemaal, læfe Meſſe og fælge paveligt Aflad. Dis⸗ 
fe Rettigheder ſtulde tjene dem til Skadeslosholdelſe 

* 



A — 

Ord —— 

for den Strenghed, hvormed deres gamle Regler forbød 
dem at beſidde nogen Eiendom. Viſt nok bleve. de ders 
ved ſnart mere bekjſendte med Verden end deres Stifter 
havde til Henſigt og menige indbyrdeg om Jagttagelſen 
af deres Regier. De heftigfte Sridigheder af dette 
Slags opfom blande Franeiſtanerne, hvoraf mange havs 
de vidſt at unddrage fig deres Stifters usle Levemaade og 
at erholde mildere Regler af Paven. Cæfarinerne, Clas 
reninerne, Amadeiſterne, Spiritualerne, Xranciffanere 
ne, Eremiterne eller Coeleſtinerne, fra hvilke Fraticel— 
lerne udgiÉ, vare Partier i denne Orden, hvilke i det 
13de og 14de Aarhundred dreve paa Gfenoprettelſen af 
den gamle ſtrenge Obſervans i Henſeende til Loftet om 
fuldkommen Fattigdom med en Haardnatfenhed, her uds 
artede til Kjetterie og Oprør imod den pavelige Stol og 
ifær ftraffedes med Jid og Svært paa Spiritualerne og 
Fraticellerne i Lombardiet. Dog var Folgen af denne 
Tvedragt, en Deling af Ordenen i to Hovedgrene. De, 

"7 der følae de mildere Regler og bafidde nogen Eiendom—⸗ 

faldeg Conventuale, de Strengere derimod, hvorun— 
der en pavelig Bulle af 1517 indbefatter alle Levnin⸗ 
ger af hine Partier, der ingen Ciendem vilde have 
og Barfoderne overhovedet kaldes Obſervanter, men 
i Frankerig Cordeliers af en Rem, de bære omkring Lis 
vet. Til diſſe ſidſte hører og Recollecternes 1592 op⸗ 
komne Congregation. Enhver af difje to Hovedgrene har 
fin egen Generalminiſter. Den i Aaret 1528 af Matihær 
us BGasfi i Urbino ſtiftede Capucinerorden, der hører til 
Frantiſtanersrdenen, fom have fuldfommen Armod og 
bare Fødder tilfællede med Obſervanterne, men udmærker 
fig ved Brugen af en ſpids Kabuds, adlød i Førftnins 
gen de Conventuales General, men fra 1619 have be: 
erholdt en egen General og betydeligt Tillsb og oprettes 

de adſkillige Miffioner i Amerika og Afrika. De talte > 
, Det 18de Aarhundred 1700 Kioftre og 25000 Medlems - 
mer i so Provindſer. Bebteidelſen for Ureenlighed, 

Ragahed og paatrængende Tiggerie ttæffer ifær de til Ob 
fervanterne hørende: fom Prædifantere og Almiſſeſamle 
re omfværmente Munke af denne Orden, og Cavuciner ” 

ne, hvilke man Ejender ſom gjøgleagtige Bodpradikanter 
Mere Værdighed vifte de, roligt i deres Kloſtre fam 
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menlevende, rigere Conventualer eller Beſkoede, omend⸗ 
frjøndt Antallet af Obſervanterne ſtedſe blev det ſtorſte. 
Da Kirkeforſamlingen i Trient gav alle geiſtlige Ordes 

ner den Ret at befidde liggende Grunde, bleve kun 
diffe Obfervanter og Capucinerne undtagne derfra 
Det hele Antal af Franciffaner beløb ſig i det 18de Aars 
hundred til 115,000 Munke i 7000 Kloftere og 28900 
Nonner, der beſtode af Clariſſindernes, Urbaniſtinder⸗ 
nes og Capucinerindernes Congregationer og ſom Obſer⸗ 
vanterne gik barfodede, i 900 Kloſtre. For endog at 
overgaae Franciffanerne i Ydmuyghed og Afholdenhet 
fliftede den megetgjeldende hellige Franciſtus a Paula 
Ordenen den hellige Franciſkus's Eremiter. — Sfjønde 
Stiftelfen af nye Munkeordener udtrykkeligen var bleven 
forbuden af nogle Kirkeforſamlinger, vidfte dog flere fra 
Begyndelſen af det 16de Aarhundred opkomne Infitue 
ter af dette Slags, ved Angivelſen af deres Beftemmels 
fe til almennyttig Virkſomhed, at fÉaffe fig det pavelige 
Samtykke, og undvege hiint Forbud derved, at de et vils 
de gjelde for nye Munkeordener, men lode fig falde den 

hellige Auguſtins regulerede Chorherrer og bare de Vers 
densgeiſtliges ſorte Dragt, Til dette Slags Munke 
hore Theatinerne Religisſe af ſamme Slags ere 
Den hellige Pauſus's 1536 i Mailand opkomme regule⸗ 
de Chorherrer, ſom efter den hellige Barnabas's dem 
indrømmede Kirke kaldes Barnabiter, opoffrede fig 
Miſſioner, Prediken, Skriftemaal og Ungdommens 
Underviisning og have Huſe, ſom de kalde Collegier i 
Italien, hvor de holde Forelæsninser over Theologien 
ved Univerſiteterne i Mailand og Pavia, i Franferig 
og Oſterrig, hvor man forhen brugte dem til Proteſtan— 
ters Omvendelſe og i Spanien. Herbid fan man. ogſaa 
vegne de 1528 i Venedig forenede reguleerte Geiſtlige 
til de Fattiges Pleie og Faderloſes Opdragelfe, hvile 
efter deres Hovedfæde, den lille Stad Somascha i det 
Mailandſke, kaldtes Somaſtker, førft 1568 erkjendtes 
ſom geiſtlig Orden, erholdt Mendicanternes Privilegier 
og ifær gjorde fig almeennyttige i Italien ved Stiftelſen 
af Waifenhuſe og Læreanftalter, Den chriftelige Læs i 
ves Fadre forenede fig alerede 1597 i Avignon til sas 

— 
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tidetig Underviisning for Almuen, men befræftedes 
førft ſom en egen Orden 1647 o0 bleve temmeligt talrige 
i Frankerig. Præfterne af Oratorium eller Bedehus 

8 ſtiftedes 1574 i Kom af Philip af Neri til de An— 
dægtiges Veiledelfe i geiſtlige Øvelfer og til, de theologi⸗ 
ſte Videnſtabers Studium uden af bindes ved noget Klor 
fterløfte.  Sædrene af Jeſu Oratorium i Frankerig. 
ſtiftedes i Paris 16011 ligeledes uden Forpligtelſe ved 
Klofterløfter, og nagede ſtor Anſeelſe og Indflydelſe 
ved adſtillige beromte Medlemmer ſom Philoſophen Mar 
lebraache, Orientaliſten Morin og den frimodige Theo— 
log Richard Simon, og ajorde fig fortjente ſom Lærere 
ved Skoler og Seminarier for Geiſtlige. Lazariſterne, 
der ftiftedes af Vincents de Paul 1634, fif deres 
Navn af Prioratet St. Lazarus i Paris, vare Mifjis 
onépræfter, der gjorde fig fortjente ſom Lærere og Sjes 
leſorgere for Landfolfet, aflagde Munkelsfter og udbres 
dede fig, formedelft deres mangeſidede Virkſomhed i det 
18de Aarhundred vidt i Spanien og Frankerig. Bar: 
tholomæerne aflægge ei Kloſterlofter og give fig endnu 
heldigen af med unge Geiſtliges Dannelfe i det fydlige 
Tydſtland. Piariſterne eller de fromme Skolers Fad⸗ 
re ſtiftedes af Spanieren Jofeph Caloſenza, bleve 1621 
optagne blandt de-geiftlige Ordener og belønnedes 1690 
for deres almennyttige Beftræbelfer med Tiggerordes 
nernes Privilegier. ** de fædvanlige Munkelof— 
ter have de og forpligtet fig til fattige Borns Underviis— 
ning i Elementarkundſtaber og have erhvervet fig Fortjes 
neſter i den catholſte Chriſtenheds Lande ved Anlæggels 
ſen af Folkeſtoler, hvilfe Fortjenefter de ſtylde deres tal 
rige Ordens Vedvaren filnu. Samme Almeennyttig⸗ 
hed med Henſyn til Sygepleie havde de barmhjertige 
Brødres Orden, der oprettedes i Spanien 1540 af 
Johann von Gort. Dens Hofpitaler i den catholſte 
Chriſtenheds vigtige Stæder vedligeholdes ved Almis— 
fer, ſom de forlange felv af Kſettere. De europæiffe 
barmhjertige Brødre have en falleds General og bære 
en fort Dragt; kun de i Spanien og begge Indier danne 
en egen Congregation under en egen General og bære 
bruun Dragt. — Da Munkenes Kloſterliv ſtrax efter 
ſammes Opkomſt gav Anledning til lignende Forbindel— 
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fer imellem gudfrygtige Jomfruer, fan fremkom ſedvan⸗ 
ligt ved nye Munkeordeners Dannelſe, Zogſaa Nonneklo⸗ 
fire af ſamme Navn og efter ſamme Regler. Saaledes 
gives der Benedickinerinder, Camaldulenferinder, Car⸗ 
feuferinder ꝛc. ſamt Chordamer af ſamme Slags fom ads 
ſtillige af de regulerede Chorherrers Ordener, fom af Ste« 
Salvator i Lateran, af den hellige Grav og de talrige 
Theatinerinder fom have Ordensløfter, Dragt og Or⸗ 
densfarve tilfælleds med Ordenens mandlige Grene, men 
blive udelukkede fra ſammes præftelige Virkſomhed. 
Den mandlige Green af en Orden kaldes den forſte Ors 
den, "den qvindelige den anden. Der gives og Congress 
gationer af Kloſterdamer, fom have forbundet ſig med 
viſſe Munkeordener, uden at bære deres Navn, ſom Clas 
riſſinderne, Urbaniſtinderne, Nonnerne af Jom⸗ 
frue Maria⸗Undfangelſe i Italien og Spanien og An— 
nunciaderne eller Nonnerne af Maria Bebudelſe, der 
høre til den bellige Franciſtus's anden Orden og Angelie 
kerne, der ogfaa efter de eg Stifterſte, en Grevinde af 
Guaſtalla kaldes Guaſtallinder, følge Barnabiternes 
Regler og opoffre ſig unge Pigers Opdragelſe. Qvin⸗ 
delige Ordener, der beftaae for fig ſelv, ei hore til nogen 
mandlig og ſamtligt leve efter den hellige Auguſtins 
Regler ere Magdalenes Bodgjorende, Poenitentier— 
inder eller Magdalonetter, hvilke oprettedes i Tydſtland 
alerede for 1215, ſenere i Frankerig, Spanien og Italien, 
for faldne Piger og offentlige Fruentimmer, der ville oms 
vende fia,danne affÉillige, ved DragtenéFarve og. mangfols 

Dige Grader af Strenghed i deres Levemaade forſtjellige 
Congregationer, have udbredet fig vidt, og, endſkjondt 
De fun iagttage folleds Andagtsovelſer og ved Optagelſen 
af ærbare Jomfruer hift og her ere afvegne fra deres førs 
fre Beſtemmelſe, dog have hvidt fig til de nyeſte Tider i 
flere catholſte Lande. Saleſianerinderne eller Nonner—⸗ 
ne af Jomfrue Maria Hiemſogelſe ſtiftedes efter Op— 
muntring af der ſom Myſtiker og de Reformeertes Fors 

følger bekſendte Frants af Sales og hans Veninde 
Chanta 1610 i Anneey i Savoyen, oprindeligen ſom 
en Tilflugt for Enker og fygelige Feuentimmer, udvides Øl — 
des ſiden og beſtemtes fornemmeligt til geiſtlige Øveifer | 

; | 2.) 
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og derhos til Sygepleie, vare fort Élædte og bleve fan 
talrige, at Ordenen idet 18de Aarhundred havde 160 

Kloftre og 6600 Nonner. Det Genua 1605 opkomne 
bhimmel| e Annunciader (ære hoid Dragt med him⸗ 

melblaae Scapulier og Kappe, føre et meget ſtrengt blot 

Andagt helliget Liv og havde tider 18de Xarhundred 50 
Kloftre i Italien, Frankerig og Tydffland. Det af 
den hellige Angela 1537 t Brefcia ſtiftede Soſterſtab til 
Dvelfe ichriſtelig Kſerlighed uden Clauſur, forøgedes 
fiden til 12 forſtjellige Congregationer af Urſulinerinder, 

hvoraf de flefte fra 1612 ajøre hoitidelige Lørrer og leve 
fammen i Kloftre, dog ere poale Italien blevne ved den 
førfte Stiftelſe med der ſimple Kydſtheds Løfte. Denne 
Orden fyffelfætter fig iſer med Syges og Fattiges Pleie 
og unge Pigers Underviisning, hvortil den er forpligtet 
ved et eget Løfte; dens Dragt er fort med Laderbelte, 

… hvori en Strikke erbefæfter til ag pidffe med. Den udbreder 
de fig faa ſterkt, at den i det 18de Aarhundred befad 
over 350 Kloftre, og for dens Almeennyttighed have 
Regjeringerne overalt ladet den beftane, Samme Ud«… 
markelſe nyde Soſpitaliterinderne eller de barmbjertis 
ge Søftre, der. endnu beftane i adfkillige fra hverandre 
uafhængige Congregationer, ſaavidt de ere blevne deres 
førfte Beſtemmelſe til Syges og Saaredes Pleie tro, og, 
ligeſom de barmhjertige Brodre, befidde auſeelige Hoſpi— 
taler f. Cr. Hotel Dieu i Maris o. a., der vedligeholdes 
ved milde Gavet og bruges i Krigen fem Lazarether. — 
Foruden Kloſternonnerne, der udajgre den anden Or: 
den, erholdt næften alle betydelige blevne geiſtlige Order 
ner en nye Tilvext ved Tiltrædelfen af Logbrodre 
(fratres barbati eller conversi) og Logſoſtre, ſom 

man antog til at beſorge de nødvendige Huusarbeider i 
Kloſtre og Omgangen med Verden," for ar Chorifterne 

"gt de egentlige Ordensbrodre, der i Kirkens Chor maat⸗ 
fe iagttage Horas (de candniſte Bedetimer), ei ſtulde for⸗ 

ſtyrres i deres Andagteovelſer og Studier. Det førfte 
Exempel paa en ſaadan Indretning gav Ordenen Valloms 
broſa; den efterlignedes fnart i andre Ordeners Kloſtre 
og blev lidt efter lidt er Middel til at forøge Munkeveſe⸗ 
nets Magt og Virkekreds. Under Navn af Oblater 

[| N 
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og Donater (Skjenkede) opoffrede utalfige Andægtige 
deres Perſoner eller deres Formue og deres Indoflydelſe 

de geiftlige Ordeners Tjenefte uden formeligt at blive 
Medlemmer af ſamme. Hele Familier, Folk af alle 
Stender traadde paa denne Maade i et Afhængigheds 
Forhold til den reguleerte Geiſtlighed, hvilket, efter des 
res Troe derved at fomme Himmelen nærmere, ſtedſe 
maatte ſynes fordeelagtigt nok, endſtſondt det drog de 
meeſt byrdefulde Opoffrelſer efter ſig. Den hellige 
Frants af Aſſiſſi gav dette Forhold forſt en mere beſtemt 
"Form, da han forenede Legfolk; der vilde forbinde fig 
med hans Minoriter, uden at blive Geiſtlige, i en egen 
Corporation under Navn af Minoriternes tredie Ordens 
Siden kaldtes denne Green af Franciſkanerne Ordenen 
af den hellige Franciſkus's Bod (i Frankerig bons 

hommes) og udbredede fig i flere mandlige og qvindelis 
ge, fra 1287 tildeels regulerede Congregafioner ,” fom 
have en fælledé General, men dog ere afhængige af den 
hellige Francifkus's førffe Orden. Efter dette Monſter 
fik nu et alene de øvrige Tiggerordener nemlig Domini— 
caner, Carmeliter, Auguſtiner, Serviter, Pauliner, 
men og Ciſtercienſer, Trinitarier og Maadens Munke 
en ſaadan tredie Orden, af hvilken fun Faa traadde i 

Clauſuren og gjorde hoitidelige Kloſterlofter. De fle—⸗ 
ſte Medlemmer af ſamme ere Leafolk, blive i deres bor—⸗ 
gerlige og huuslige Forhold og forpligte fig blot til et 
frommere Liv end Verdensbern pleie at føre. " Dertil 
hører, af de dagligt bede nogle Ave Marie og Pater⸗ 
noſter og fafte til viffe Tider. Medlemmerne af enhver 
tredie Orden faldes Tertiarier eller Tertianer og kjen⸗ 
des i det daglige Liv fornemmefigt derpaa, at de føge 
Tilfredsſtillelſen af deres religisſe Trang, fornemmeligt 
i deres Ordens Kirker, gjøre rigelige Feræringer til Klor 
fterne og ſammes Tiggere og befordre deres Fordeel paa 
alle Maader. De have Lov til at bære deres Ordens⸗ 
dragt, men fade fig almindeligt noie med at bære ſammes 
Scapulier eller Belte ſom en Amulet under deres egne 
Kleder. Diſſe Tegn paa Korbindelfe med en geiſtlig 
Orden, fom den herſkende Troe tillægger en hemmelig 
velfignende Kraft, kjobes dyrt, og med ſammes Beſid⸗ 

4 
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dvelſe ev i Almindelighed Forſikkringen om ſtor Aflad 
forbunden. Foruden flige Indkomſter ſtaffede den 
tredie Ordens Forening den forſte ſaa mange Mid— 
ler til Anſeelſe og" Indflydelfe, at man deraf let. 
fan forklare den Omſorg, hvormed den vedligeholde 
tes, udvidedes og fremmedes. Der opfom og ifær - 
med! Henſyn til den tredie Orden de heftigſte Stridighes 
Der mellem de geiſtlige Ordener om Grændferne af deres 
Hvervediſtrikter og Territorier, hvilfe blot kunde bileg⸗ 
ges ved formelige Tractater, der beſtemte Demarcati— 
onslemmerne for deres Beſiddelſer og deres, Indflydelſe 
og ved gjenfidigt Cartel angagende Overlobere fra een 
Orden tif den anden. — Med Munfevæfeneté oprindes 
ge Hiemed at fjene Gud ved Bøn og Verden ved Lære, 
Exempel og Velgjorenhed forbandt det pavelige Hiergr⸗ 
chies Politik lidt efter lidt den fore Plantib Herredom⸗ 

… Metover Nationerne og fagde ſamme tydeligt nof for Das 
gen i de geiftlige Ordeners Forfatninger. Ordenerne 
af den ældre Stiftelfe regjerede fig felv paa republifanfer 

ariftocratife Maade, Benedictinerkloſterne bleve længe 
gandffe uafhængige af hverandre; Ciſtercienſerne adløs 

de et høit Raad, der beftod af Abbeden i Citeaux fom 
Generalſuperior, Abbederne i Clairvaur, la Ferte, 
Pontigni og Morimand famt 20. andre Definitorer, 
og var anfvarlig til de i Førftringen aarligt, ſiden hvert 
tredie Aar holdte Generalcapitler af Abbederne og Prio— 
rerne for alle Ciſtercienſerkloſtre. Svagere Ordener 
fom Cartheuferre, Grandmontanerne 0. a. maatte ved 
lignende Forfatninger desuden fjæmpe mod Biſtopper— 
ne, hvis gamle Fordringer pag Jurisdiction over alle 
Kloſtre i deres Dioces de et faa let kunde afviſe ſom des 
ved pavelige Exemptioner begunſtigede Benedictiner og 
Ciftercienfer, Jer meget nærmere Forhold til Paven 
fatte aferede fra Begyndelſen Tiggerordenerne fig. J⸗ 
følge de dem forlenede Privilegier alene og umiddelbart 
afhængige af Rom vedligeholdt de heldigen Styrken i des 
res monardifEsmilitære Forfatning, hvilket i køre Cor⸗ 
porationers Regjering fun lader fig bevirke ved Cenhed ét 
den bydende - Magt og blind Lydighed hos Lemmerne. 

Snart fulgte de ovrige geiſtlige Ordener ſamme Syſtem, 
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ifølge hvilket der i Spidſen af hver geiſtlig Orden ſt aaer 
en General eller Regent, ſom efter tre Wars Forløb afs 

løjes og en nye vælges af Ordenens Foreſatte, reſiderer i 
Rom og fun er Paven anfvarlig; dog har han i nogle 
QDidener en Admoͤnitor ved Siden, ſom controlerer hang 
Skridt i Ordenens Navn 32 tør give ham Erindringer 
ved conſtitutionsſtridige Handlinger. Generalernes 
Difinitorer eller Raader ere Provincialerne, der fore— 
ſtage Kloſternes Viſitation og Regjering i de enkelte Pros 
vindſer. De danne, under Generalens Forſade, hele 
Ordenens Generalcapitel og præfidere igjen ſom Generals 
vicarer ved Provincialcapitlerne, hvori de enkelte Klo— 
ſtres Foreſatte, ſom ſtemmeberettigede Capitularer (Suf-⸗ 

- fraganei) deeltage. Diſſe, ſom efter de ved forſtjellige 
Ordener vedtaane Navne, hehe Abbeder, Priorer, 
Superiorer, Guardianer, Provſter og Rectorer, 
og i ben canoniſke Rets Betydning ere Pralater, for⸗ 
handle (ver for fig ſit Kloſters Anliggender i er Capitel 
eller Convent med ſammes til Choret hørende Munke. 
Derfor føre Choriſterne Navner Conventuale og Fed⸗ 
re (patres), til Forffjel for de ringere Munke, hvilfe. 
da de endnu ere Begyndere, og et deelagtige i den hoiere 
præftelige Vielſe, eller og fun Læabrødre, ſom Rloſteret 

" Bruger til Huustieneſte, kaldes Brødre (Fratres). J 

Tiggerordener udfendes blot de fidfte til ” Termineren, 
hoorimod Fadrene alene ere berettigede til Udøvelfen af 
præftelige Embedsforretninger i Klofteret og de Kirfefoge 
ne, der tilhøre ſamme. De enkelte Kloſtres Capitler ſi 
en Provinds ſtaae under Provincialen, ſom deres Øvs 
righed i førfte Inſtans; den ſidſte Inſtans for alle en. 
Ordens Medlemmer er ſammes General, der ogſaa diri— 
gerer den anden og tredie Orden. , Nonnekloſterne have 
en lignende Forfatning, dog funne de et Bade uden en —… 
Peovbſt, fom med fine Capellaner forvalter det geiftlige 
Embede hos dem. Maar de ei høre til nogen anden Ovs 
den ere de lizeſom Hoſpitaler og alle ikke eximerede Klor 
fire, underkaſtede Biſtoppens eller den med biffoppelig 
Magt forſynede Profats Yurisdiction og Opſigt, i hvis 
Dioces de ligge. De ikke eximerede Kloſtre have ſtedſe 
været mindre til Hierarchiets Tjeneſte og med mere Tros 



, 
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ſtab vopfyldt deres oprindelige Beſtemmelſe, naar de ef 

forlode deres Regler, end de eximerede og ftrengt forenes 

de Ordenscorporationer; hvilke afvege fan meget mere 

for deres religisſe Beſtemmelſe, jo ſtarpere og mere milis 

færif Subordinationsforholdet var imellem deres Hores 

fatte og jo mere det blev deres Hovedhenſigt, at ſtoffe fig 
Herredom over Gemytterne, vinde politiſt Iudflydelſe 

og af alle Kræfter og Midler fremme Hierarchiets Hors 

dringer. Den romerſte Stols troefte, lydigſte og bruge 
bareſte Redſtaber til ar udføve ſammes vidtudſeende Plar 
ner, vare Tiggerordenerne, form derfor ogſaa med Ret 
ofte ere blevne kaldte Pavens ſtagende Hexe. Det 
manglede dem heller iffe paa Opmuntring og Belsnning. 

Munke, der udmærfede fig ved Dueligbed og Juer i Bas - | 
vens Tjeneſte kunde vente de meeſt indbringende geiſtlige 
Kald. Til Biſpedommer, der ei fom de tyde, ere" 
afhængige af adelige Capitularer, fraaer Veien fangt' lets 
tere aaben for dem end for almindelige Geiſtlige, og det 
er bekſendt at geiſtlige Odeners Generaler og Definito— 
ver hyppigen ere indtraadde i Cardinalscollegiet, ja endog 
have naaet den pavelige Verdighed. — Men langt over 
alle andre geiftlige Ordener, ja over Kirken felv ſteeg en 
Corporation, der dog forbød Mine Medlemmer Antagel—⸗ 
fen af ethvert geiſtligt Embede eller Prelatur og dog i 
den Kunf af herſte overgik baade den verdsltae Regiering - 
og dens geiſtlige Mebbeilere. Her menes Fefu Selſt ab 
Geſuiterne), hvis Forfafning, - Hiſtorie og Virkſomhed 
har faa meget Caet, at der ci fan henfores til nogen af 
de ovennevnte Claſſer af geiftlige Ordener. " Thi, me 
dens de, der fun opoffrede fig Contemplation og Andagt, 

frembode faa ſcharacteriſtiſte Træf, og for der mefte Blot 
vare forſtjellige fra hverandre i i Navn, Dragtens Gnit 
og Farve, ftørre eller mindre Strenghed i Regler, flere 
eller færre Bodovelſer, og felv he mere virkſomme, der 
ved Underviisning, ſom Sjeleførgere og ved Velgjoren⸗ 
hed, ſaavelſom ved Intriguer i Familier og ved Hoffet 
virfede udad, overalt viffe fammeiManerer og med. 
liden Afverling ſogte at drive Munkedommets bekſendte 
Thema igjennem, opfvingede Jeſu Selſkab fig ſnart til 

et univerſalhiſtoriſt Phoenomens Rang, -fom er det ene 

— 

- 
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fie i ſſt Slags. Den mindſte Deel af denne Storhed 
udgik fra Stifteren, hvis Berommelſe mere fÉyldes bang 
Efterfolgeres Klogſkab og Energie end ham ſelv. Ini— 
go eller Ignats var den yngſte af en ſpanſt Adelsmands 
elleve Børn oc blev født paa Faderens Stammeſlot Los 
yola i det Biſtayiſte 14917," Han fom dervaa ſom Jas 
ge til Ferdinand den catholſkes Hof og traadde i Krigés 
tjeneſte uden at vije fig anderledes end forfængelig”, gas 
lant og vidderlig. Ci fvert Saar, ſom han erholdt i 
Benet ved Pampelonas Forfvar mot de Frahffe 1521, 
afbrød hans miltrære Fobebane. Under den langvarige 
Cuur, han maatte udholde i Loyola. drev Kjedfomhed 
ham til Læsning, 69, da man gav ham Jeſu Levnet og 
Helgenes Legender, opflammedes hang levende Phantar 
fie ved de ſidſtes Eventyrer. Da hiint Saar ajorde ham 
halt paa Livstid og ſyntes at berøve ham Haabet om, 
for Fremtiden at gjøre Lykke hos Damer, befluttede han 
at opoffre ſig den hellige Somfrue Maria. Efter at have 

erholdt fin Sundhed, forlod ban derfor fin Familie, af— 
lagde det ridderlige Smykke ved def undergjørende Mas 

ricbillede i INontferrat og begyndte at plade fig i frivil— 
lig Fattigdom med Bøn, Vaagen oa Pidffen, hvorved 
han ligeſom den hellige Frants af Affiffi var udfat for de 
underligſte Anfegtninger af Djevelen. En Vakfart til 
det hellige Land ſtulde ſette Kronen paa diſſe Forøvelfer . 
til geiſtligt Ridderſtab. Virkeligt kom han derhen 1523 
fom en betlende Pillegrim, men vendte alerede næfte 
Aar tilbage til Barcelona, da Munkene i Palæftina ei 
vilde fremme hans Jver til Tyrkernes Omvendejfe, Nu 
følte han, hvor meget Mangel paa lærde Kundſkaber 

var hans Planer i Veien og blandede fig med Skole— 
drenge for at lære Latin,  Omendffjøndt han heri gjore > 

de mindre Fremgang end i Gudsfeygt gik han dog alerede 
1526 til Alcala, hvor han lagde. fig efter philoſophiſte 

Studier, nærede fig af Tiggerie og opkaſtede fig til Fol— 

felæver i Chriſtendommen. Dette ubefoiede Kald paas 

drog ham Forfølgelfer fra Inquiſitionens Side, hvilfe 

hevægede ham til 1528 at vendefig til Paris: der brage 
te han det.endeligt faa vidt i det latinſte Sprog og de 
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philoſophiſke Videnſtaber, at han 1534 erholdt Magi— 
ſterverdigheden. Derhos havde ban fortfat fit yndede 
Tiggerie, men indſtrenket fine Omvendelſesforſog til 

" nogle faa Medſtuderende, af hvilke han ſammenhvervede 
et Selſtab, ſom 1534 ved bhöitidelige Løfter forbandt 
fig til frivillig Fattigdom, "til de Vantroendes Omven—⸗ 
delfe og til en Valfart til Paleſtina. Pierre le Fevre, 
en Savoyard, Franté Xavier, en Navareſer, Jacob 
Lainez og Nicolaus Bobadilla, to fraftige aandrige 
Spanier og, Rodrigues, en portugiſiſt Adelsmand vare 
Loyolas forſte Medbrodre. Til diſſe kom fiden nogle 
mindre betydellge Subjecter i Paris og derpaa i det Ves 
netianſke, hvor dette Selſtab drev omkring 1537, . præs 
fede, tiggede og gjorde Bod. En Tyrkekrig hindrede 
Reiſen til Jeruſalem, hvorfor de Forbundne adfpredte 

ſtig ved Univerfiteterne i Døre: Stalien | for at hverve nye 
Medlemmer. Loyola felv gif med Le Fevre og Laine; til 
Rom, hvor han endeligt 1539 udførte fin Plan, at ftife 
teen nye eiendommelig indretter Orden. Han kaldte 
den, ifølge en Vifion, ban foregav at have bavt, Jeſu 
Selſtab og forpligtede Medlemmerne, hvis Stammer 
de ovennæønte vare, ei afene til de fædvanlige Munke⸗ 
løfter, Fattigdom, Kydſthed og blind Lydighed” mod den 

res Foreſatte, .menog til et fjerde Løfte, nemlig uden 
BWægring og uden Lon at begive fig til ethvert Land, 
hvorhen Paven vilde fende dem ſom Miffionærer til 
Kjettere og Vantroende eller i anden Kirkens Tjenefte, 
og anvende alle mulige Kræfter og Midler for at udføre 
deres Rrender. Novicerne fulde blandt andre geiftlis 
ge Ovelſer, ogſaa prøves ved de laveſte Tjenefter hog de - 
Syge, thi Xaviers Exempel havde. gjort Det til en 
ſerdeles Hederspunkt af udfue de Syges akleſte Saar i 
Hoſpitalerne. En Bulle af Paul den 3die bekraftede 
i Aaret 1540 denne i fit Piemed Pavedommet faa mes 
get lovende Orden, hvis Medlemmer næfte Aar ved en 
Forfamling i Rom udnævnte Stifteren ſelv til forſte 

"General, Denne Udmarkelſe havde Ignatius vel fore 
tjent ved fin herviffe, fine Brodre henrivende Enthuſt⸗ 
mus, om han og manglede de flefte andre Aandsegenſka⸗ 
ber, en ſaadan Poſt — Desuagtet havde han 

* 
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fun viiſt fig ſom en velmenende geiſtlig Cventyrer, der 
bildte ſig ind ar have Viſioner og troede fig Faldt af 
Gud til Kirkens Helt, menei fyntes en Beſtyrelſe é 
det Store voxen. Endnu ſom General drev han med 
en Jver, der gjør, hans Forftand mindre end hans 
Hjerte re, Biting, der mere paſſende burde tilfal⸗ 
det Selſkabets ringere Medlemmer. J Ordenshufets 
Kirke i Rom forrettede han de laveſte Tjenefter, gav 
fig af med ſmage Borns Underviisning, Æjøndt han 
et var det italienſte Sprog fuldfommen mægtig og 
ſamlede Almiſſer til at forførge Søder og offentlige- 
Fruentimmer, hvis Omvendelfe Gan ifær drev paa; 
medens hans lærde og videre ſeende Venner, fornem⸗ 
meligt Lainez, "der fledfe var om ham, med fjelden 
Klogſkab forſtod at udſpinde hans raae Udkaſt til Ses 
ſuiter⸗ Ordenens Organiſation og Befeſtelſe. Heri 
underſtottedes de af de gunſtigſte Omſtæendigheder. 
Paverne Paul den 3die og Julius den 3Zdie, ſom 
vel anede, hvilke Støtter de vilde have i Jeluiterne 
mod det overhaandtagende Reformationsväerk, tilſtode 
diſſe regulerede Klerker Forrettigheder, ſom endnu 
ingen Corporation i Kirken eller Staten havde er— 
holdt. De ſtulde et alene nyde ſaavel Tiggermunke— 
nes ſom de ikke ordenspligtige Geiſtliges Rertigheder 
og tilligemed deres Eiendomme være aldeles befriede 
fra al biffoppelia og verdélig Jurisdiction, faa at de 
foruden deres Ordensforeſatte og Paven ei behøvede. 
at erkjende nogen Herre paa Jorden, være befoiede til 
at udove ethvert Slags præftelige Embedsforretninger, 
Parechialrettighederne til Trods hos Menneſker af. 
alle Stender, ſelv under et Interdict; men de tur— 
de endog, hvad der ci engang er Erfebiffopperne ubes 
tinget tilladt, egenmægtigt abfolvere for alle Synder. 
og Kirfeftraffe, forvandle Legfolks Løfter til andre 
gode Gjerninger, uden. videre pavelig Bekraftelſe over⸗ 

alt lerhverve Kirker og Godſer, anlægge Ordenshuſe, 
pa efter Omſtæendighederne difpenfere fig ſelv for 
Jagttagelſen af de canoniffe Timer, af Kaſter og For⸗ 

"bud mod Spifer, ja endog for Brugen af Breevieret. 
Desuden vav det frit overladt Generalen, der havde 
uindſtranket Magt over alle Ordenens Medlemmer, at 
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ſende dem i ethvert Slags Wreude, hvorhen han vil— 
"De, ſelv blandt ercommunicerede Kjettere, vilkaarligen 
anfærtte dem overalt fom Lærere i Theologien og beklade 
dem med afademiffe Vardigheder, der ſtulde gjefde lige 
faa meget ſom Univerſtteternes. Diſſe Privilegier, 
ſom ſikkrede Jeſuiterne tilligemed en ſtorre Frihed, med 
Henſoyn til de kirkelige Pligter, endLegfolk nød, en.geifts 
lig Magt, der næften grændfede til den pavelige, havde 
de erholdt af Paverne formedelft deres Beſtemmelſe til 
Miffioner, for blandt Kjettere og Hedninger at funne 
føle ſig efter enhver Levemaade, og, hvor de fandt Ads 
gang, uden Hindring og videre Fuldmagt osganifere. 
nye pavelige Kirker; men den. almindelige Betydning, 
hvori de toge deres Rettigheder og Friheder, lod faa 
meget viffere befrugte en uberegnelig Udvidelſe øg en for 
alle geiftlige og verdslige Autoriteter farlig Anvendelſe 

af famine, jo mere beſtemt deres Ordens Forfatning ſig⸗ 
fede til Organiſattonen af et uafhængigt Monarchie midt 

i alle Verdens Stater. Denne Forfatnings Hoved— 
grundſetning var almindelig Udbredelſe i der menneſte⸗ 
lige Selffab ved den hoiſt muligt fafte indvortes Sams 
menhæng fom Orden. Yfølge ſamme deelte Jeſu Sel 
ſtab fig i flere Claſſer eller Stender. VNovicerne, der 

vælges af de meeft talentfulde veldannede Ynalinge og 
Mænd, uden Henfyntil Fødfel og udvortes Forhold, og 
to Mat prøves i egne Noviciathufe ved alle optænfelige. 
Selvfornegtelſer og Lydighedgøvelfer,. om de ere due— 
lige til Ordenens Øiemed, ere endnu ei virkelige Med⸗ 
lemmer af Ordenen. De ringefte af diffe ere de verdsli— 
ge Medarbeidere eller Coadjutorer, der et gjøre noget 
hoitideligt Kloſterlofte og derfor igjen funne. forlade Ovs 
denen. Te tjene Ordenen, deels fom de hoiere Mede 
lemmeré Undergivne og Medbjelpere, deels ſom Kors 
bundne, fom den tredie Ordens Medlemmer den. førfte, 

— 

og danne ligeſom Folket i Jeſuiterſtaten. Fornemme 
Mænd, Embedsmend og andre Perſoner af Indflydel⸗ 
fe, f. Er. Ludvig 14de i hans Alderdom, havde underti— 
den den re at optages i denne Grad, for uübemarket af. 
kunne virke i det borgerlige Selſtab til —— For⸗ 

J— — EJER: 

— 
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deel. Hsiere i Rangen ſtage Skolaſtikerne eller Diſcip⸗ 
lene og de geiſtlige Coadjutorer, ſom maae beſidde lærde 
Kundfaber, aflægge hoitidelige Muateløfter og ifær 
maae forpligte fig tif Ungadommens Underviisning. 
De ere Jeſuiterſtatens Embedsmænd, hvilke den bruger 
ſom Profefforer ved Akademierne, ſom Pradikanter é 
Staderne og ved fyrſtelige Hoffer, ſom Rectorer og Læs 
rere ved Collegierne, ſom Hovmeſtere og Samvittigheds⸗ 
raader £ Familierne, den vil iagttage eller vinde, og ſom 
Medhjelpere ved dens IWiffinnen, Adelen eller den gvers 
fte Stand udgjør Profeſſerne, der. blot beftaae af de 
meeſt erfarne Medlemmer, hvis Verdensklogſtab, Ener— 
gie og Troſtab mod Ordenen er prøvet. De afiægge 
Profes, då de foruden Munkelofterne endnu forvligte fig 
ved et fierde Løfte, at paatage fig alle Slags Miſſioner, 
og tiéne, maar de ei leve begvemt og andegtigt ſammen i 
Profeshuſene, Ordenens egentlige Prytaneer og Rid— 
derſeder, ſom Misfionærer blandt Hedninger og Kjettes 
re, fom Beſtyrere af Colonierne i andre Verdens⸗ 
dele, ſom Fyrſternes SÉriftefæbre og Ordenens Res 
fidenter paa. Øtæder, hvor den endnu ingen Collegier 
hav og vil nedfæfre fig; de ere derimod aldeles fri—⸗ 
tagne fra Forpligtelſe til Ungbommens Underviisning. 
Kun Profeſſerne have Stemme ved Generalens Valg, 
der felv maa have været Profes og af dem igjen-væilger 
Aſſiſtenter, Provincialer, Superiorer og Rectorer. 
Generalen heflæder fit Embede paa Livstid og reſiderer i 
Rom, hvoren Adminitor Taaer ham ved. Siden faavels 
form fem Affiftenter eller Raader, der forhen hos ham ves 
præfenferede de fem Hovednationer, Italiener, Tydſke, 
Franſke, Spanier og Portugiſer. Han er Central 
punktet for hele Ordenens Regjering og erholder ved 
maanedlige Beretninger fra Provincialerne, ved Fjers 
dingaarg: Beretninger fra Profeshuſenes Superiorer, 
fra Rectorerne i Collegierne, , der ere Jeſuiternes vift nok 
ei meget flofterlige Kloftre og fra Noviciatmeſtrene, 
Noticer om markverdige Ordensbegivenheder, om polis 
tiffe Begivenheder, om de enkelte Medlemmers Charac⸗ 
terer, Duelighed og Fortjenefter, hvorpaa han beftems | 
mer, hvad der ſtal gjøres og hvorledes hver prøvet Sub⸗ 
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ject Pal ßruges. Alle maae adlyde Gam Blinde hen, felv 
imod deres egen Overbeviisning; mod hang Befalinger 
gielder ingen Appellation, fa han fan endog forandre ens 

kelte Ordensregler, udſtode Medlemmer uden Underſo⸗ 
gelſe eller exilere dem ved Gortfendelfer, paafægge eller 
eftergive Straffe, ſom han finder. for godt. Ignatius 
Loyola, der døde i Rom den 3te Juli 1556 efterlod 
Ordenen Udkaſtet til denne Conftitution og en myſtiſk 
Opbyggelſesbog, faldt exercitia spiritualia (aandelis 

ge Øvelfer), hvis Brug er formeligt blandt Jefulterne 
og maa udfylde enhver Novices førfte fire Uger.  Ordes 
nens hurtige Udbredelfe, Gvilfen aferede i Aaret 1556 
talte 1000 Medlemmer i 12 Provindfer, forffaffe denne 
fværmerfE » veligiøfe, dog forreſten ikke ſtore Mand et 
uforgjengeligt Davn, og JEren af en Canoniſation der 
blev ham til Deel 1622. Den førffe jefuitife Pros 

vinds var Portugal, hvor Xavier og Rodriguez alerede 
1540 paa Kongens Indbydelſe havde anlagt Collegier., 
Ci mindre hurtigt gif det med Jeſuiternes Udbredelſe i 
de italienffe Stater, hvor Pavens Anſeelſe var dem til 
Underſtottelſe, i Spanien, hvor Biſtopperne vel i Forſt— 
ningen fatte fig imod diffe nye Øjefter, men hvor de 
Stores Erempel ſeirede*), og i det catholſte Tydfland, 
hvor Bayern og Øfterrig modtog dem med Privelegier 
og Fundationer. Paa Univerfiteterne i Wien, Prag 
og Ingolſtadt erholdt de en Overvægt, ſom de ito Aars 
hundreder bleve i Befiddelfe af. J deres ſtrengt hierar—⸗ 
chiſte Grundſetninger, i deres raftløfe enthuſiaſtiſke 
Virkſomhed og i deres heldige Omvendelſesmaneer er— 
kjendte de paveligt ſindede Fyrſter og Paverne ſelv den 
virkſomſte Modgift mod den ſterkt tiltagende Proteſtan⸗ 
tismus. Selv det ſtore Publikum anbefalede de ſig 
ſnart ſom Børn af en modern Tidsaand, med hvilfen 
felv ſaadanne Mænd, der ellers vare Munkene ugunftis 

+) Een af de mægtigfte Grander Frants Borgia, 
Hertug af Gandia blev felv Inigiſt; ſaaledes 
kaldte man Jeſuiterne i Spanien efter Stifteren 
Inigo (Ignatius). 

212 
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ge, let bleve enige. Thi Inſtituter, ſom manglede 
Retningen mod det Praktiſte og en lys Udſide, kunde, 
efter Videnſkabernes og den finde Fornufts Glenopplom-⸗ 
ſtren, ei længer gjøre nogen Lykke, den oplivede Verden 

vilde nu heller anføres til Handlen end til Beſtuen, og 
Tiggermunkene, ſom vift nok endnu (ode fig fee og høre 
overalt, havde overlevet. deres meeft glimrende Epoche. 
De, der fandt Franciffanerne for plumpe og lave, Dos 
minicanerne ſom Moraliſter og Inquiſitorer for ſtrenge 
og morke, ſyntes deſto bedre om de fiintdannede, mun—⸗ 
tre, omgjængelige Jeſuiter. Uvirkſom Dvælen ved Bøn 
og Sang fundg ingen bebreide dem, ſelv i deres - Profes— 
huſe iagttoges ef de canoniſte Timer, intetſteds, felv 
ſom Legfolks Sjeleſorgere, opholdt de fig længe ved. An— 
dagtsøvelfer, omhyggeligt vogtede de fig for aft Skin af 
Stolthed over en ſerdeles Hellighed og.i deres Dragt lige 
nede de gandife andre Geiſtlige, ja de turde endog, hvor 
de kunde haabe at finde lettere Adgang uden geiſtlige 
Kjendemærfer, 'ogfaa ombytte denne Dragt med den i 
Landet brugelige. Jovrigt vare de inftruerede i- at gage 
frem med Mildhed ved deres geiftlige og politiſte Virs 

ken, vinde Menneffene ved Eftergivenhed mod deres 
Egenheder, aldrig aabenbare Fjæmpe ſelv mod erklærede 
Modſtandere og overhovedet et lade fee noget Lidenſta— 
beligt, men holde deres Henſigter og Forholdsregler 

hemmeligt, og, ved udvortes Kulde og Tilbageholdenhed, 
hemmeligen med deſto mere Sikkerhed drive igjennem 
hvad der kunde væffe offentlig Modſtand. Aanden i 
denne Levefunft og Zmidigbhed i alle Slags Forretninger 
og Stridigheder udgik ifær fra deres anden General, Ja⸗ 

cob Lainez's ſtatskloge Maximer der med Klogfkab vidſte 
at formilde hvad der i Stifterens Regler endnu var 
Morkt og Munkemaſſigt og afvaffe ſamme efter Ordes 
nens Hiemed og paffende med Tiden. Denne var oprins 
deligen ingen anden end af redde og befæfte det pavelige 

Univerfalmonardie mod enhver Oppofition af Drotes 

ſtantismen, Fyrſterne og Jdationalbiffopperne. Der— 
paa arbeidede Jeſuiterne pſanmesſigt under det Firma, 
at befordre Religionen og Guds Åre eller in majorem 
Dei gloxiam, fom deres Vaabens Deviſe ſiger, og, da 
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hertil si gaves noget tjenfigere Middel end Aandens og 
den offentlige Menings Underkuelſe, Gemægtigede- de fig 

, Ungdommen ved at anlægge Skoler og Vorne ved Om— 
gang, Skrifteſtol og Predikener. Da Lainez døde 
1564 var denne Tendens og den ſamme tilfvarende kraf— 
tige Wand alerede trængt faå dybt ind i Ordenens indre 
Liv, ar Exemplet paa kloſterlig from Andægtiahed, 
hvortil hans Efterfølger, den ligeſom Ignatius fenere 
canontferede Frants Borgia og Paverne Paul 4de og 
Pius steg Gnſte, at denne Orden fom alle de andre ſtul⸗ 
de vende tilbage til Jagttagelſen afde canoniffe Timer, + 
bleve uvirkſomme. De følgende Paver og Genäeraler 
[ode Ordenen beholde den famme uundværlige Frihed for 
al Munketvang og ſnart vifte. dens Henſigtsmasſighed 
fig i et klart Lys, ved de betydelige og folgerige Fortſe⸗ 
neſter, hodrof den kunde roſe ſtg. Jeſuiternes Miſſio— 
ner uden for Europa havde, hvis man tør troe deres egne 
Fortællinger, en Fremgang, der grændfede til det Utro—⸗ 

" lige; diſſe Miffioner havde alerede Frants Xavierbe⸗— 
gyndt med 1541 i det portugiſiſte Oftindien. Han sms 
vendte t Forening med de efterfendte Medhjelpere Hune, 
dredetufende i Goa, Travancor, Cochin, Malacca, 
Ceylon og felv i det gjenftridige Yapan, og døde 1551 
pan Veien til China med Berommelſe for ſand heroiſt 

i: Opoffrelſe i Religionens Sag, hvorved han erhvervede 

fig Navn af Hedningernes Apoftel og Canonifation. 
Hang. Seire over Hedenffabet befæftedes ved Inqui— 
ſitionens Gruſomhed i Goa, medeng andre Jeſuiter 
gik til Sydamerika og virkede heldigen til Indbyg— 
gernes Civiliſation og Underkaſtelſe i Braſilien og 
Paraguay. Kun Afrika vifte fig gjenſtridig; de veſt⸗ 
lige Kyſter modtoge ei ensang Jeſuiterne, og i Oſten 
bleve de forjagede af Copterne, og ophængte ſom 
Landsforrædere af Abyſſinierne, hvilke de med Portu— 
gals Hjelb en tidlang havde beherſtet. J Cutopa 
tiltog deres Anſeelſe deſto hurtigere. At Tilintet— 
gjørelfen af' de for Papismen høvift farlige Spor, 
fom Reformationen havde efterlape” felv”t catbolfée 

< Lande, fornemmeligt var Jeſuiternes Vark, modſiger 
Ingen, og hvad der til Skolevaſenets Forbedring fun 
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idet Smaae og fun for de [lavere Claffer var begyndt af 
Barnabiter, Somaſter, den chriſtelige Leres Fædre 
ſaavelſom Oratortiums og endeligt af Piariſterne, det 
udførte de t det Store og for de heiere Stender. Clau— 
dius Aquaviva af Hertugerne af Atris Slægt, Jeſui— 
ternes General fra 1581 til 1615, blev deres Padago⸗ 
giks Skaber, og hans Vær, ratio et institutio stu— 

diorum societatis Jesu Inſtructionen for de vidtbe— 
romte Jeſuiterſtkoler. Diſſe vare indrettede i deres Col⸗ 
legiers anſeelige Bygninger, deels ſom Opdragelfesans 
ſtalter eller Penſtöner (con victoria alumnorum), 
for Drenge af alle Stænder, deels ſom Seminarier eller 
Planteſkoler for Ynglinge, der Fulde træde ind. i Ordes 

nen, indtil de Fulde indtræde i Noviciatet, Underviis— 
ning meddeelte de i Collegierne ſammenlevende Sfolaftis 
fer eller Coadjutorer efter Methoder, der vare vel bereg— 
nede van Ungdommens Tarv, holdt Proven ved deres 
paafaidende heldige Følger og endnu idet 18de Marhuns 
dred gjalde ſom Monſtre. En mere frie Aand ved uaf— 

[adelig Ovfigt, en venſtabelig Nedladelfe til Diſciplene 

øg en viis Omſorg for Vedligeholdelſen af deres, Uſtyl⸗ 
dighed og Sadelighed udmærfede dem fremfor alle andre 
Kloſterſkoler; Kjerlighed og Fortrolighed regjerede; alt 

hvad der var iftand til af oplive Kappelyſten, offentlige 

Falcøvelfer, Præmier, Wrestitler anvendtes for af ans 
ſpore Fliden; for Legemsdannelſen gaves der gymnaſtiſte 
Hvelſer, og ſelv den udvortes Anſtand for det felffabelige 

Liv forfinedes ved theatralffe Foreſtillinger. Viſt nof 

vare diſſe Comoedier, der ſtulde lokke Publikum og det 

ofte meget flette Latin, ſom Diſciplene felv ved Spillet 

maatte betjene fig af, ei Jeſuſternes [yfe Side; Mangel 

paa Grundighed og de gamle Clasfifers vilkaarlige Lem— 

læftelfe gjorde dem desuden forhadte og foragtelige for 

Philologerne. Alligevel havde de ſom de bedfte Lerean⸗ 

ſtalter paa den Tid, ſtott Tillob; ofte talte et Collegium 

flere hundrede Diſciple; den adelige lingdomt blev. næften 

udeluffende dem betroet on felv tilſendt fra proteſtantiſke 

Lande, hvorved man, fra proteſtantiſt Side faae fig nodt til 

at anlægge Lyceer og Ridderakademier, efter den hoiere 

tragtende Tidsaands Tarv. Jeſuiterne droge den ſtor⸗ 
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ſte Fordeel for deres Orden af deres Skoleanſtalter, nem⸗ 
lig den, tidligt at kunne vælge de bedſte Hoveder og ude 
danne dem for deres BRemed; "deraf ev det forklarligt, 
hvorledes Jeſuiterne kunde udmærke fig faa meget ved vi 
denſtabelige Fortjenefter og færte fig i Agtelſe hos den 

” Tærde Verden. Jeſuiter ſom Serrarius, Petavius, 
Sirmond, Turfellin, Bellarmin, Balde, Mariana og 
Flechier befordrede Hiſtorie og Geographie, Sprogſtudi⸗ 
um og Veltalenhed, felv uden for deres Orden og deres 
Kirke. Diſſe uneggtelige Fortrin forſtod ingen bedre at 

giore gjeldende end Jeſuiterne felv; Mangden maatte 
i dem fee IMenneffeflægtens Reformatorer oa Velgførere. 
Derhos forogedes deres Huſe og Eienbdomme markellgt; 
deres Kirker oa Skrifteſtole bleve ei tomme; de forſtode 
med megen Duedighed at ſtaffe fig Teſtamenter og Ga— 

ver og iagttage enhver Fordeel, form den lettroende An—⸗ 

dagt og deres omfattend Forbindelſer tilbod dem. Imid— 

lertid vilde de hverken giennemſtues i deres indvortes 
Forfatning eller efterlignes, og, da en Deel Fruentim⸗ 

mer i Italien og ved Mederrhin i. Maret 1623 faldt paa, 
paa egen Haand at træde fammen i en Orden under 
Mavn af Jeſuitinder, fom i Forfatning , Embeder og 

— Grader var en fuldfommen Copie af Jeſu Selſtab, fovs 
bød de diſſe, ſom Loyola alerede i er lignende Tilfælde 
havde gjort, al Nærmelfe, og udvirfede 1631 en. paver 
lig Breve til fuldfommen Ophavelſe af diſſe aldrig er— 
fjendte Halvſoſtres Orden. Derimod gjorde Jeſuiterne 
ſelv gjentagne, men mislykkede Forføg paa at nedfætte 
fig i England og i de nordiffe proteſtantiſte Stater. Dog 
havde de, uden at taale nøgen qvindelig Green, i Aaret 
16193 bragt det til 13,112 Medlemmer 132 Provind— 
ſer. Stolte over denne Blomſtren hoitideligholdt de 
1640 under Generalen Vitelleschi med ſtor Pomp deres 
Ordens hundredeaarige Subilæum, en Feſt, hvis Glade 
dog ci kunde være gandſte ublandet, Thi, uagtet det 
ftore Bifald, de fandt ved Hofferne og iblandet Folket, 
anſporede dog fnart den ikkeſeſuitiſte Geiſtlighed og de 
Lærde den fade, hvortil Jeſu Selfab udſtroede Særs 
den. Univerſiteterne, Biffopperne og Praſterne ſtode 
de i Veien ved Privelegier, der, hvor de gjorde dem 
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gieldende, maatte fade 4 ortrange — og 
Geiſtligheden; og de gamle Munkeordenes Misundels 
fe, hvilken de havde vakt ligeſaa meget ved Indgreb i 
deres Rettigheder fom deres Lytte, gav Jeſuiternes 
ugeiſtlige, tvetydige Opforſel Stof nok til Klager og 
giftige Angreb. De iagttage intetſteds nogen Demars 
cationslinie mod andre Ordeners Virkekreds kog forliges 
des blot med Cartheuſerne, der vare de eneſte Geiſtlige 
uden for deres egen Orden, ſom de maatte ſtrifte for, i 
Betragtning af Cartheuſernes Taushed. De altfor 

virkſomme Jeſuiter vakte ogſaa Statsembedsmends og 
Juriſters Mistillid og Iverſyge ved at blande fig i politis 
ſte Foretagender, hvis fordærvelige Girfhinger alerede 
ſporedes i Portugal under Johan 3die og. dereg Elev 
Sebaftian; og efter dennes Død bevirkede Rigets Overs 
givelfe fil den ſpanſte Krone, Derfor afværgede Parlas 
mentet og den høre Geiſtlighed i Frankerig i tyve Aar 
med Beſtemthed Jeſuiternes Forſog paa at fætte fig faſt 
der. J Falledsſkab med: diffe erklærede Univerfitetet i 
Paris deres hele Inſtitut for unyttigt og uforenelige med 
den gallicanſte Kirkes Rettigheder, og de ſkyldte forneme 
meliat Heffets Yndeſt, ”at de endeligt 1562 under Navn 
af Collegiet i Clermonts Fadre fif Adgang i Frankerig 
mod ef ydmygende Afkald paa Brugen af deres vigtigfte 
Privelegier. Uagtet denne indfrænfede Tilſtand fors 
ſtode de dog fnart at færte fi fig faft i Paris og de fydlige og 
veſtlige Provindſer, i de borgerlige Uroligheder under” 
Beſkyttelſe af Guiferne, hvis Forretninger de beførgede, 
gjøre de franffe Proteſtanter Afbrak, lidt efter lidt gjør 
re deres Privelegier gjeldende og holde fig, uagtet Mis— 
tanfen om Deeltagelſe i Henrik 3dieg Mord. Vel bleve 
De1594 hoitideligt forviifte af Frankerig ſem Majeſtets⸗ 
forbrydere for deres Elev Joh. Chatels Attentat mod 
Henrif 4deg Liv, dog holde de fig uafbrudt i Toulouſe og 
Bourdeaux, bleve igjen paa Pavens Forbon hos Henrik 
Ade optagne 1603 og ſpillede ſom Hoffets SEriftefædre 
ſnart igjen den forrige Rolle. Man kunde ei overbeviſe 
Dem om den hoiſt fandfynlige Deeltagelſe i Ravaillacs 
Gjerning; hvoriden Bog, den ſpanſte JefuitMariana fors 
ſvarer Kongemord, hjalp de felv til at ————— og bleve 

e 
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wed Lift og Smigrerie mod Hoffet i uforſtyrret Anſeelſe. 
Endnu mere Indflydelſe erholdt Te i Tydſtland, da Fer⸗ 

dinand 2den og 3die vare deres lydige Diſciple. De 
ubviklede i Trediveaarsfrigen et ualmindeligt politi 

Talent; de, Catholffes Ligue, Hvori de vare Sjelen, 
giorde inter SFridt uden dem; de turde 1629 inddrage 
de, ifølge er keiſerligt Mandat af Rigéftæderne reftitues - 
rede catholſte Kirkegodſer tilt Skade for Ordenen, ſom de 
havde tUhort; Water Lamormain, en Jeſuit og Keiſe— 
rens Skriftefader, ſtyrtede den beromte Wallenſtein og 
holdt det iverſyge Baiern vaa Oſterrigs Partie ved fine 
Medhjelpere. Men, medens de her glimrede ſom 
Statsmend, dog uden at kunne hindre Religionstoleran⸗ 
fens Seter, udbrød et nyt Uveir over dem i Franferig 
og Nederlandene ved de janſeniſtiſte Stridigheder. Der 

pariſiſke Univerſitetes gamle Had Hvilket ſtedſe havde ars 
beidet imod at indrømme dem Lareflole, levede op paa 
nye og modſatte fig, i Forbindelfe med Janſeniſternes mo⸗ 
ralſte Rigorismus, Jeſuiten Moline og hang Ordens 
brodres notoriſte Semipelagianismus (Sammenlign 

- A-tiflerne Naade og Janſen). Jeſuiternes gode Rygte 
fif ulægelige Saar ved Paſcals berømte Provincialbreve 
hvilfe fra 1655 ofte bleve trykte, leſtes begjerligt i hele 
Europa, og anfortes ſom Vidne i den Fordommelſes— 

"7 dom, ſom Pave Innocens den 11te 1679 foldte over 
65 anftødelige Sætninger, for det meſte af jefuitife Ca: 

- fuifter; de fremftillede Jeſuiternes fordærvelige Virkſom⸗ 
hed i Lære og Handlinger med en ſaa overveldende Vit: 
tighed pg dialectiſt Kunſt, at diffe i den førte Angſt ei 
vidſte noget Middel imod dem uden Skjeldsord og Vold⸗ 
ſomheder. Men det bjalp dem lider, at de ved Ludvig 
14des jeſuitiſte Skriftefedre fa Chaiſe og Le Tellier ud— 
virkede fongelige Decreter og pavelige Buller gave Jan- 
ſenismen Deodsſtsdet og den berygtede Conftitution Uni  - 
genitus endeligt ſtaffede dem en fuldfommen Seier;. i 
de Velſindedes Hine bleve de dog ſtedſe mistæhtre for 
Hengivenhed til de af Paſcal anførte Lereſetninger af 
deres fornemſte Caſuiſter, hvilke maatte give den Efter⸗ 
tænffomme den meeft oprørende Oplysning om deres ofte 
gaadefulde og tverydige Opforſel. En flap Moral, ſom 

— 
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paſſede til den uſedelige Tidsaands Tilbsielighed og uns 
derkaſtede Grundſotningerne for Mennefenes Handlen 
en egennyttig Klogffabé Indgivelſer og udvortes Om— 
ſtendigheder, og helligede de ſletteſte Midler for gode 

Henſigters Skyld; Probabilismus, et Syſtem af Max—⸗ 
imer og Leveregler for Laſtefulde ſaavelſom for Dydige, 
hvilket tillod Alt, hvad der paa nogen Maade lod ſig for— 
fvare ved ſandſynlige Meninger; Beſmykkelſer for 
Reeneed og alle Slags Forbrydelſer, ſnart ved vilkagar⸗ 

lige Ordfordreielſer, ſnart ved tvetydige Udtryk og for— 
virrende Fortolkninger, ſnart ved hemmeligt Forbehold 
(reservationes mentales), hvorved man fun behøve 

de aftrænfe fig noget andet end man ſagde og gjorde for 
at sære vetfærdiggjort for fig ſelv i Henſeende til de 
grovefte Synder ꝛc: diffe ere de Bebreidelſer, hvis 
Detatl man maa Fjende af Palcaig Greve eljer af Jeſui⸗ 
terne Sande 5, Baunys, Eſcobars, Suarez's og 
Buſenbaums Skrifter for at vide hvad Jeſuiterne have 
været for Verden. Deres eget Forſvar herimod. beftyre 
fer ben imod deres Moral vakte Mistanke, da de formil— 
bede og eftergave Halvparten, hvor det Hele fulde fors 
kaſtes. Dertil kom endnu andre Beſtyldninger, ſom de 
endnu mindre kunde gjendrive, Det Ugrundede i deres 
Læremaade og deres Skolers theatralffe Uvæfen havde 
Mariana, en lard ſpanſt Jeſuit, ſelv dadlet: deres 
grove Ordensegoismus var i Sicottis Monarchia solip- 
sorum offentligt ftillet i Gabeſtokken; mod den Letſin⸗ 

dighed, med hvilken de ved Hedningenes Ømvendelfe til— 

føde de gamle Afguders fortfatte Tilbedelſe under den 

Betingelſe, at de Omvendte derved fulde tænfe paa 
Chriſtus og Jomfrue Maria og mod deres Uforligneligs 

hed med de øvrige Misſionairer i China havde alerede ads 
ffillige pavelige Buller ivret uden, Virkning, desuden. 

opdagede man hiſt og heren meget: betænfelig Overeens⸗ 

ſtemmelſe mellem deres Sæder og deres eftergivende Me— 

ral, fordi de ved deres lidfvævelfer et ſtedſe gif forſigtigt 

nof til Verks; hvorfor endog de af dem omvendte Iroke⸗ 

for i en Fredsflutning 1682 udtrykkelig betingede fig 

Mortfjernelfen af diſſe lyſtne Ordensbrodre der gjorde 

alt, hvad Jeſus ikke havde gjort. Fra nogle Steder i 

* å 5 
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Italien bleve de ligeledes forviſte for deres utilladelige 
Omgang med Koner og Piger, og endnu. erindrer 
man den Afſtye, ſom Curova følte (1731) ved 
Proceſſen mod Jeſuiten Girard fordi han wed Skrifte⸗ 
maalet havde krenket den uffyldige Froken Cadiere. At 
Jeſuiterne aldeles ikke arbeidede paa den ſande Religions 
oe Dydens Befordring, men fun paa Pavemagtens Ude 
bredelfe og derhos paa deres egen Nydelſe og Fordeel, 
indfaae man mere og mere almindeligt, Den ſidſte Des 

breidelſe bekreftede Kjubmændenes Klager over den bety— 
delige Handel, ſom Jeſu Selſtab drev med Producterne 
fra deres Miffioner uden for Curvpa. Den af dem uns 
der ſpanſt Hoihed af de Indfodte i Waraguay og Ura— 
guay ſtiftede Republik, hvori de herſtede uindffrænfet og 
1753 talte næften 106000 Jnåbyggere, gjorde maaſtee 
deres Begjerisgsfunfi Åre og var muligt det bedſte Mid⸗ 
del til hine Vildes Civiliſation; men at den tillige var 
Ordenen vigtig ſom Handelsdepot og Pengekilde, vifte 

ſig ved et Bytteforlig, hvori Spanien 1750 overlod ſyv 
Reductioner eller Kirkeſogne af dette Land. til Portugal. 
Den bevæbnede Modſtand, fom de Indfodte, 14000 
Mand ſtark, under Jeſuiternes Anforſel giorde de porre 
tugiſiſte Tropper nodte de concurrerende Magter endeligt ” 
til at ophæve hiint Forlig. Trods deres Benægtelfe kom 

de portugiſiſte Jeſuiter herover i en piinlig Underſogelſe, 
der endnu ci var endt, da et ſnigmorderſt Forſog mod Kon⸗ 
gens Liv gjorde deres Sag værre. Pombal bragte deres 
Medvirkning ved dette Attentat til for Sandſynlighed, 
og bevirfede endeligt 1759 vedet Edict, hvori Kongen 
erfiærede bem for Statsforredere, at Jeſuiterordenen 
gandſte fordreves af Portugal med Cunfifation af dens 
Godſer. Lør dette forſte Slag talte Ordenen 24 Pros 
feshufe, 669 Collegier, 176 Seminarier, 61 Noviciats 
huſe, 335 Refidenfer pg 273 Misſioner i hedenſte og 
proteſtantiſte Lande, og i det Hele 22,589 Medlemmer 
af alle Grader, hvoraf Halvparten vare indviede Praſter. 
J Frankerig, hvor Choiſeul ſaavelſom Mad. Pompa— 
dour vare indtagne imod dem, bragte Handelen, ſom de 
dreve til Trods for alle pavelige Befalinger, dem deres 
Undergang. Fra 1743 bavde de ved deres Udfending 
La Valette under Paaſtud af en Miffion anlagt et Hans 
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delehuus i Martinique, hvilfet næften ene traf Hande⸗ 
len med denne Hes faavelfom Naboebernes Produkter vil 
fig og traadde i Forbindelſe med Frankerigs ftørfte Kiøbr 
mænd. Men, da to Skihe meden Ladning af to Millio⸗ 
ners Vardie faldt i Englændernes Hænder anlagde Hanse 
delshuſet Loney, til hvilket La Valett⸗ havde fendt diſſe 
Ladninger, iftedet for Betaltitg,, en Proces mod Fefuis 

' terne, fordi de ef vilde give nøgen Erſtatning; de bleve 
nu ei alene dømte til at fyldefajøre Huſet Lionch, men 
mange af de i Ordenen herſtende Misbrug kom nu og for 

- Dagen. Da deres General Lorents Ricci afflog enhver 
Forandring i deres Conftitution med den Erklaring: 
sint, ut sunt, aut non sint, ophævede et kongeligt 
Decret Ordenen i alle Stater 1754, fon et irreligioſt 
blot politiſt Selſtab hvis BGiemed fun var ildvidelfen af 
dens Magt. Forgjeves udftædede Clemens 13de ſamti⸗ 
digen en Bulle, hvori Gan anbefalede Jeſuiterne fom de 
frommeſte og almeennyttigſte Munke. Fra Spanien 
bleve de alerede forviſte 1767 og fort derpaa fra Neapel, 

Parmaſog Maltha, hvilket uſtridigt var et Verk af 
Choiſeul og den ſpanſte Miniſter Aranda. Endeligt 
forkyndte Pave Clemens den 14de Tidéaandens Dom i 
den berømte Bulle Dominus ac redemtor moster af ” 
2ide Juli 1773, hvorved han aldeles ophævede Sefuis 
terordenen i alle Chriſtenhedens Stater, Diſſe For⸗ 
holdsregler fuldførtes alle ra og voldſomt ved Militai— 
re, da en formelig Underføgelfe havde giver Tid til far. 
lige Modvirkninger. Tog vare, fom man fortæller, de 
betydelige Fonds on Actſtykker allerede i Forveien ſtaffede 
af Veien, og deres Archiver og Kaſſer tilfredsſtillede et' 
Forventningen. Ricci, ſom havde kunnet afvende den— 
ne SÉjebne ved nogen Eftergivenhed og Forandring i 
Conſtitutionen, befræftede Ordenens Uſtyldighed, hvil— 
ken mi engang holdt Alt for Ret hvad der kom fra den; 
thi fore, med enhver velordnet kirkelig og borgerlig 
Forfafning uforenelige Indgreb i Andres naturlige Ret— 
tigheder, vare jo fanctionerede ved deres Privelegier; 
hvorfor felv deres Tilvarelſe iſen Stat var en Urimeligs 
hed. Uſtridigt havde derfor Verden Aarfag til at fryde” 

s fig ved deres Fald, om og en ſtor Deel af Ordenens Med⸗ 

' 
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femmer aldeles ikke fortjente Straf eller Daddel, og des 
res tidligere erhvervede Fortjeneſter ſtedſe ville blive i en 
god Erindring. Gøvriyr tilfotede man Exſeſuiterne ins 

gen Kortred, uden at de maatte forlåde deres Huſe, afs ” 

lægg: deres Ordensdragt, frafige fig al Forbindelſe med 
hverandre og enten begive fig under en anden Orden el⸗ 
ler under Biſtoppens Opſigt. Af Beløbet af deres alles 
vegne confiſterede Godſer erholde de Penſioner, ſom blot 

Portugal ei udbetalte. Dette Rige ſaavelſom Spanien 

tilſtod heller ingen Exjeſuit frit Opholdsſted, hvorimod 
de taaltes ſom Privatrerſoner, i Kirkeſtaten, i Ovre—⸗ 
Italien, i Tydſtland, hvor man behandlede dem meeſt 
ſtaanſomt, i Ungarn, Molen og felv i Franferig. J den 
almindelige Dom om Jeſuiternes Undværlighed femme 
de dog ei Frederik den 2den, mindre af Lyſt til Modſi⸗ 
gelfe end for at være ſine catholſte Schleſter til Behag, 
lade det catholſte Skoleveſen blive ien Forfatning, der 
Intet foftede ham, og holde fig felv en indbringende Pens 
gefilde aaben. Imidlertid maatte Jeſuiterne for at 
holde fig ide preusiffe Stater affægge deres Ordens⸗ 
dragt og opaive.deres Conftitution, og, under Mavn af 
det kongelige Skoleinſtituts Preſter, indſttenke fig til 
Ungdommens Underviisning, dog blev dette Anftitut ops 
hævet af Frederik Wilhelm den 2den. , Mu blev blot 

" Rusland dem tilbage, hvori adffillige Jeſuithuſe vare 
indlemmede 1772 med den øfttige Deel af Polen. Kei⸗ 

- ferinde Catharina 2den beholdt dem fejv efter Ordenens 
Ophavelſe af Skaanſel mød fine catholſte Underſatter og 
formedelſt Nytten af deres SÉofeanftalter= Czernitſchews 
og Potemkins Yndeſt fFaffede dem Tilladelſe til 
1779 at anlægge et Novieiat og 1782 at vælge en Ge 
neralvicar. Imidlertid havde Omfrændigbederne ogſaa 
forandret ſig i Rom til deres Fordeei. Clemens 14de 
døde alerede 1774 efter den afmindelige Mening, af 
Gift, ſom Jeſuithevn altid havde ved Haanden, og hang 
Efterfølger-bifte fig ſom en.Ven af det vel undertrykte, 
men dog langt fra et gandſke tilintetgjorde Jeſu-Selſtab. 
Exjeſuiterne, -der ligefrem erklerede hiin Ophævelfesbuls 
le for ugyldig, fordi man havde fordømt dem uhørt, ble⸗ 
ve anſeete Gsiftlige, der havde meget gjeldende Venner 

— 
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af alle Stænder, va hvilke man betroede vigtige Lere⸗ og 
Kirkeembeder. Der gaves endnu mod Slutningen af 
der 18de Aarhundred uden for Italien, henved 9000, 
fom, efter den herſtende Mening, ſtode i noie Forbin⸗ 
delſe med hverandre og ſtode under en hemmelig Øvrigz 
hed; De uke og have bemægtiget fig Roſenkorsvéeſenet 
og blandet ſig i Illuminaternes Planer. Det Skrig, 
der en Tid fandt Sted i Allg. deutſche Bibliothek, der 
ſage Exſeſuiterne ſammenſvorne til Proteſtantismens 
Undergang og overalt troede af. opdage Spor af deres 

Indflydelſe, frembragte dengang megen. Snaffen om 
hemmelig Jeſuitismus, hvorfor en ærlig Proteſtant let 
kunde blive heſkyldt, naar han engang talede vel om Cas 
tholiker eller o omgikkes med dem. Dog forftod mani ved 
Sefuitismus ei alene en Oppoſition mod. alle Pavedoms 
mets ugunſtige Ideer og Inſtituter, men og Liſtighedens 
Kryben og Luren, Fremgangsmaaden efter den Maxi— 
me: „Henſigten helliger Midlerne,“ ærgjerrige Machi— 
nationers ſtjalte Spil under Mildhedens og Religioſite— 
tens IRaffe, ſom viſt nok var blevet mange af Loyolas 
Sønner til anden Natur. Uden at lade fig forſtyrre ved 
flige Angreb af en ofte uretferdig Partiſkhed, haabede | 
Exjeſuiterne imidlertid, vel forenede med hverandre, deres 
Ordens Gienoprettelſe, hvoraf efter deres Troe Menne— 
ſkehedens Vel er afhængigt. Et Forſog paa 1787 igjen 
at leve op ſom Vicentiner, ſlog Feil, og Troens Fædre, 
en geiftlig Orden, ſom Paccanari, en fanatiſt Tyroler 
og fordums pavelig Soldat, ftiftede meeſt af Exjeſuiter, 
under Beſkyttelſe af Enkehertuginde Mariane 1795, og 
ved den let overtalte Paves Hielp med forandrede Regler 
fatte i Birffomhed! i Rom fom et nyt Optog af Jeſu 
Selſkab, bleve ei erkſendte ſom Medbrodre af de gamle 
Jeſuiters hemmelige Foreſatte, og derfor i Italien og 
Frankerig, hvor Feſch endnu begunſtigede dem, givne 
til Priis for det tilintetgſorende Politie, og i England 
(hvor Abbed Broglio virkeligt havde opretter et Collegis 
um af dem ved London) for Hungeren. Inoiere Sams 
menhæng med Exjeſuiternes Dfaner var det fom Pius 
7de gjorde for dem. Han bekraftede deres Orden 1801 
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i Avider Rusland og Lithauen, hvor den endnu blom— 
ftev indſtrenket til pedagogiſt og præftelig Virkſomhed 
og oprettede den igjen i Stilhed 18604 paa den ved Contis 
nentets Skjebne gandſte ifolerede Øe Sicilien, hvorfor 
det ei heller kom underrettede Folk uventet, at denne 
famme Mave, ſom 1806 havde canontferet en Jeſuit, 
benyttede fir førfte frie Skridt i Foragaret 1314 til Jes 
ſuiterordenens Gjenoprettelfe, Den desangagende af 
ham udftedede Bulle taler om inftændige Bonner fame 
Fyrſternes pg Biffoppernes almindelige -Længfel efter 
denne Orden, hvoraf dog neppe noget Menneſte vidſte 
noget udenfor Rom og Madrid, og falder deres Gien⸗ 
ovrertelfe en Repriſtination, for ar tilkſendegive, at Or⸗ 
denen fÉal opitaae aldeles i ſamme Skikkeiſe fom den gik 
under. Y' denne Forfand blev Moviciaret hoitideligt 
igjen aabnet i Rom den IrteWov. 1814 af de forfamles 
de Jeſuiter, og derpaa en Coetus af 40 for det mefte 
ved Rana og Dannelſe udmærfede Perſoner optaget. J 
Efteraaret 19 15 indrsmmedes dem et Coffegium i Mo—⸗ 
dena og de forſomte ei at følge de Yndbydelfer, der glor⸗ 
des dem af Kongerne i Sardinien, Neapel og Spanien. 
Det er bogſtaveligen indtruffet ved Ordenen hvad fams 
mes tredie General Frances Borgia fagde for 250 Aar 
fiden: „Som Lam have vi indfneget os, ſom Uive ves 
gjere vi, fon Hunde vil man fordrive 0$, men ſom Ørs . 
ne ffuldevi igjen forynges.“ — Omtrent ligefaadant 
gif det med de øvrige geiftlige Ordener, Joſeph 2den 
forbød 1731 enhver Forbindelfe mellem en Ordens Mede 
lemmer i hans Stater og dens Forefatte i fremmede Lane 
de, fornemmeligt med Generalen og med Rom, annuls 
lerede alle Exemtioner, fatte Munkene under biſpelig 
Opſigt, fjernede Udlændinge iblandt dem, forbød paa 
ubeſtemt Tid Antagelſen af Novicer og decreterede kort 
derpaa alle Ordeners Ophævelfe, ſom førte et blot bes 
tragtende Liv. Derved ophørte Trinitarier, Serviter, 
Cartheuſer, Paulaner og næften alle qvindelige Ordener 
i de oſterrigſte Arveſtater; kort derpaa bleve alle te Ove 
dener, der endnu vare tilbage, undtagen Benedictinerne 
af Congregationen Moͤlk, Piariſterne, Urſulinerinderne, 
de barmhjertige Brodre og Soſtre, indſkrankede til et be⸗ 
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ſtemt Antal Medlemmer for hvert Kloſter, og ved det nu 
for ſtedſe gſeldende Forbud dømte til gradviig Uddse 
faa at Kloſternes Antal i det Oſterrigſte, der £ ti" lår 
vare nedfjunfne fra 882 til 469 lidt efter lidt maatte 
aftage, J Frankerig ophævede Nationalfoeſamlingen 

1790 alle geiſtlige Ordener og ſatte den ſtore Mengde 
Munke og Nonner paa tarvelige Penſioner, fom dog et 7 
”fængeuddetalæs;- og i Tydſtland, hvor Seculariſatio⸗ 
nen 1802 rraf noſten alle geiſtlige Stifter og Kioftre, 
maatte de vige af ſig ſelb. Napoleons Tidsalder udvidede 
diſſe Forholdsregler ogfåa til Stalien og Polen; Kon— 
gen of. Preuſſen erflærede 18170 Kloſtrene i fine Stater 

" for ophævede for at forſterke ſine Skolefonde.· Der gas 
ved alffag-nu fun Kloſtre med. Munke af forſtjellige Or⸗ 

dener, dog uden den gamle Ordensſorbindelſe, Ruse >| 
land, ſom lader alleſReligioner beholde deves Yndretnins | 
ger, i Øfterrig, hvor den nuværende Keiſer er Mun— 
kene mindre ugunftig' end Joſeph 2den, i Sardinien, , 
Sicilieng og Irland og de ueuvropæife Colonier, hvor⸗ 
hen den franſte Indflydelſe ei ſtrakte ſig, + Portus 
gal og Spanien, hvor den et gandffe trængte igjens 
nem, da Pius 7de i Aaret 1854 proclamevede alle ” 
geiſtlige Ordeners Gienoprettelſe. I Grunden angik dette 
Opſtandelſeskald blot Kirkeſtaten, hvor. Paven beho⸗ 
ver de geiſtlige Ordener, ſom frivillige Beſtyrere af 
Skole⸗ og Fattigveſenet, hvorfor han et felv er iſtand 

"til. at, ſorge formedelſt fine forvirrede Finanſer. Af— 
lignende Grunde, vel og af Bigotterie, fulgte Hof⸗ 
ferne i Madrid, Turin og Neapel hans Exempel, og 
have begynde igjen at indfærte. de fra de almeen yt⸗ 
tige Anſtalter fortrængte Munke i deres gamle Be— 
ſiddelſer. J Frankerig er ogſaa gjort Anftalter til 

lignende Forholdsregler, dog ſynes den Epoche at vær 
ve forbi, i hvilken geiſtlige Ordener ſaavel i Franke⸗ 
fig ſom Tydſtland kunde trives. Den fremſtredne 
Fiddaand gjør Munkevaſenet undverligt og næften - 
overalt mangler Penge og god Billie til geiſtlige 
Stiftelſer. Jeſuiternes og andre Ordeners Opkomſt 
i Tydſtland ev ei meget at befrygte, da man ei 
førft — at erindre Zyrſterne om hvad, — 



|. rat antænde og bære Lyſene og med at overrække Viin øg 

Vand til Nadveren. Diffe ere de fire ringere Grader 

Sy aA Ord FMSK SAT. 

| Maintenon, dengang hun til ſine Elevers Opdragelfe 
hadde valgt Lazariſter til St, Cyr, fvarede paa Sporgs⸗ 

maalet: „Hvorfor eij Jeſuiter?“ — „Jeg vil gjerne 
være Herre i mit Huus.“ > : 

— 

Ordination kaldes Pröeſtevielſe eller ger 
fil et geifttigr Embede, fordi Optagelſen i den. geifilige 
Stand derved tilfjendegives. Cen af de hutere Geiſtlige 
forretter Ordinationen, ſom feer ved Tale, Velſignel⸗ 
fe og Henders Paaleggelſe, hvorhos den Ordinerende 
foreholder Ordinandus (den ſom ſtal indvies) det geiftfis 
ge Embedes Pligter og meddeler Gam ſammes Rettighe— 
der, Ordinandus nyder derpaa almindeligt den hellige 
Nadvere. Dette er det Væfentlige ved Ordinationen, 
ſom de proteſtantiſke Kirker have beholdt og anvende ved 

Endhver, der kaldes tif et Preſteembede og ved den fore 

gaaende Prøve dertil er funden dygtig J de nordiſke "Siger og England forrettes Ordinationen af Biſkop⸗ 
perne. Den catholſke Kirke ſaavelſom den græffe har fra det tredie. Aarhundred otte forffjellige Grader af Geiftlige - der efter den catholſte Kirkeret ligeledes 

fkaldes Ordener (ordines), af hvilke enhver meddeles 
med egne Ceremonier. De nederſte Geiſtlige ere” 

El 

Oſtiarier eller Sirfedørvdgtere, vaſaa kaldte Sacriſta⸗ 
"mer eller Klokkere, hvilke beſorge Ringningen, 

RKirkens og Sacriſtiets Oplukken og Lectionens Opſlagen. 
Herpaa følger Lectorerne, ſom laſe eller ſynge Ler 
tionerne for Menigheden, derpaa komme Exorciſterne, 
ſom ved Daaben hſelpe Præften ved at opleſe Ex—⸗ 
vrcismen (Djevlebeſpergelſen). Endeligt gives der 
Akoluther, ſom ved Ceremonierne hjelpe Biſtop⸗ 
perne og Præfterne, ved Meſſen og Proces fionerne med 

eller Ordener, fom meddeles Candidaterne cen efter den 
anden, af Biſkoppen ſedvanligt paa een Dog, min 
ſom ikkehellige Indvielſer forvligte de ef til Coelibat eller . 
paatrykke Characteren af geiftlig Værdighed og berettige” … 
heller ikke til nogen egentlig geiſtlig Embedshandling 

* i a p 92 mm ——— 
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Derfor kunne Capeldrenge, Kirkeſangere og andre Kir⸗ 
kebetjente erholde diſſe Grader; dog mad Enhver forſt 
have erholdt dem ſom vil nage de hoiere eller helligere 
Indvielſer. Diſſe forpligte til Coelibat, berettige til 
geiſtlig Emdedsflædning og Tonſur og paatrykke den 
Ordinerede den geiftlige Stands uudflettelige Charac⸗ 
feer (character indelebilis), Den nederſte af de hels 
lige Indvielſer er Subdiaconatets, ſom forpligter til; 

Opſigt med alle ved Meſſen nødvendige: Kar oa Redſka⸗ 
hev, tilat beklede Alteret, til at fremfætte Brød og 
Viin og til at ſynge Epiftelen for Menigheden. Cen 
Grad højere fane Diaconerne, ſom adminiftrere ved | 
Meſſen (uddele Oblaterne), døbe, prædife, ſynge Evans 
gelium for Menigheden og udmærfe fig fra Subdiacos 
nerne ved at bære Stola og Dalmatica. Hoiere i Ran— 
gen end Diaconerne ere Præſterne eller Presbyterne, 
fom kunne foreſtage alle Sacramenterne undtagen Cons 
firmationen og Ordinationen, og fom ved Meſſen til Ude 
merkelſe bære Meſſeſerken. Ogſaa diffe tre hoiere Inde 
vielſesgrader pleier Biſkoppen paa een Dag at meddele 
dem, der fEnlle være Præfter, cen efter den anden, med 
ſtore Hoitideligheder. Den hoieſte Grad blandt den. ca⸗ 
tholſte Kirkes geiftlige Verdigheder er den biſtoppelige 
ſom alene maae beſtyre Confirmationen og Ordinatio— 
nen. (See Art. Biſtop). Biſkopperne indvies af Crs 
kebiſkopperne, og diſſe ſidſte behove ingen videre Indviel—⸗ 

fe, men erholde deres Bekräaftelſe tiſligemed Pallium 
af Paven. Den Troe, at Ordinationen er fortplantet 
fra Apoſtlerne ved Biſtopperne og vedligeholdt i Kirken, 
gjør at Catholikerne anſee de proteſtantiſte Praſters Inde 
vielſe ved gifte Suverintendenter for ugyldig. og util— 
ſtrekkelig til at erholde den præftelige Værdighed, men 
Proteſtanternes Begreber afvige heri faa meget fra de 

Catholſkes Lerebegreb, at de derfor Intet favne hos deres 
Wræfter. 

Ordſprog ere Yttringer af den ſunde Menneſke⸗ 
forftand, der for der meſte udmærfe fig ved Korthed, 

Sandhed, Vid, ogſaa ved Riim og deslige ſaaledes, at 

man deraf begriber; Hvorledes de lidt efter lide ere kom⸗ 

- 

sø 
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ne i alleg Mund. „Ordſprog ere fande Ord” ſiger man 
Derfor felv i er Ordfprog. Da de imidlertid fun ere Yt⸗ 
tringer af den ſunde Menneſteforſtand om Øjenftande af 
Menneſkenes Gjoren og Laden, faa fan man ei anſee 
dem ſom umftødelige Sætninger, ſom Axiomer; tverts 
imod gives der næften intet Ordſprog, ſom jo ligefrem 
ophæves af et andet. Ordfproget f: Er; ,,en Prophet er 
intetſteds mindre agter end i fit Fedreneland,“ modſi— 
ges ved et andet: „en S filling gjelder fun, hvor den er 
myntet.“ De fleſte Ordſprog ere faa gamle, af man et 
længer veed at angive deres Opkomſt, og man hører man⸗ 
ge anføre, uden at den, der fremføret dem, ſelv forftaaer 
dem noie. Peder Syv har gjort fig fortjent ved at fam» 
le danſte Ordſprog, hvoraf Prof: Nyerup bar. leveret 
et Udtog 1807. Det er, formedelſt det gandſte egne Na— 

” tionalanftrøg i det, der ved Fokeſtik og Brug gjør Ord⸗ 
fprog til en Nationaleiendom, aldeles umuligt at overs 
fætte de efte Ordſprog bogſtaveligt af er Sprog i et ane 
det, Hvert Folk har fine egne; dannede ved ders. Skik— 
felog Sedvaner. Ordſprog lade fig let ved Ord eller 
Gebærder, der underfføttes af Dannelſe og Phantaſie, 
ſandſeliggisre iſmage dramatiffe Lege, og ſaaledes ere 
de ſom Ordſproglege hyppigt en Kilde til finere ſelſtabelig 
Fornøielfe, der glæder Nogle ved — Andre ſom 

Tilſtuere. A 

Oreader ere Bjergnympher, fornemmeligt Dias 
nas Ledſagerinder. 

Orenburg, Hovedſtaden i Statholderſkabet af 
ſamme Navn i det afiatifEe Rusland ligger ved den hoire 
Bred af Uralfloden, hvor Sakmara falder i den. Stas 
den blev anlagt 1742, ev omgiven med Volde og Grave 
og Sædet for Gouvernements-Regjeringen og de fornems 
ſte Militairperſoner. Orenburg bar betydelige Magafir 
ner, en ſtorBors, mange offentligeBygninger og 21000 
Indbyggere. Den driver betydelig Handel med Varer 
fra Mellemafien og Rusland. . Til Statholderſkabet 
Orenburg regner man den — —— paa Øftfis 
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den af Ural, hvilken beboes af nomadiſke ULD rer 
ftage under egne Overhoveder. 

Oreſtes, en Søn af Agamemnon og —— 
ſtra, ev bekjendt ſom fin Faders Hevner, fin Moders 
Morder og fine Soſtres Befrier og er ſaaledes bleven en 
Hovedhelt i den græffe Tragoedie. Af de Stykker, der 
fremſtillede hans Skjebne, have vi endnu Coephorerne 
og Eumeniderne af. Wſchylus Electra af Sophocles, 
Electra ſamt Oreſtes og Iphigenia i Tauris af Euripides. 
Oreſtes, der paa Electras Foranſtaltning af fin Opdra—⸗ 
ger reddedes frafin Faders Skjebne, blev opdragen hos 
fin Onkel Strophius, Fyrſte i Phoeis og ſluttede det in— 
derligſte Wenffab med dennes Søn Pylades. Opfordret 
til Hevn af den delphiſte Gud ſelv ilede han tilbage til 
Mycene. For at blive ukſendt tog han fin Tilflugt til 
Liſt. Hans Opdrager og Pylades medbragte en Urne, 
ſom efter Foregivende indeholdt Oreſts Aſte. Clytem⸗ 
neſtra modtog Efterretningen om fin Søns Død med en 
Glæde, hun neppe kunde ſtjule; men fnarvct falde hun 
for hans Dolk, og ſamme Skjebne havde hendes Elſker 
JE aifth. Men, efter en religiøs Mythe hos Græferne 
var Modermorderen Eumeniderne opoffret. Uaflade— 
ligt forfulgte de ſtrekkelige Gudinder den Ulykkelige og 
ſtyrtede ham i Raſerie. Da befalede Apollo ham at flygte 
til Delphi. Hevngudinderne forfulgte ham og derhen, 
men ved et Orakelſvar bekſendtgjiorde Guden ham, at 

hans Oval fulde endes, naar han havde bortført Søftez 
ven fra Taurien til Argos. Paa dette Raad feilede Oreſtes 

i Selſkab med Phlades til Taurien. Her var hans Søs 
ſter Ivhigenia (fee denne Art.) ſom ufjendt Fremmed 
Dianas Præftinde, hvis Statue Oreſtes vilde bortføre, 
En gammel Lov befalede at ovoffre enhver Fremmed. til 

Diana. Yphigenia Fulde fuldføre fin Broders Offring. 
Men begge Ejendte hinanden, og bequnftiger af fin So⸗ 
ſter bortføre Oreſtes Dianabilledet og kom med ſamme 
og Sphigenia lykkeligt til Argos.” Nu vare de, unders 
jordiſte Gudinder forſonede, og Lykke og Roe vendte til— 
bage for ham. Gift med Menelaus's Datter Hermio⸗ 
ne herſkede han over fit Fadrenerige Mycene og over (lår 
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gos, hvis Konge døde uden Arvinger. Men et Orakel⸗ 
fvar bevægede ham til at vandre ud til Arkadien, hvor 

han boede i Staden Oreſtia og døde af et Slangebid i en 

høi Alder. Hans Been bleve fiden bragte til Sparta. 

Organer ere efter Ordbetydningen Inſtrumenter, 
Redſkaber til at udføre en eller anden Forretning (af 
det græffe Ord Ørganon, et Redſtab). J denne Fors 
ftand kunde det og vere en mechaniſt Maſtine, ſom en 

fremmedartet Vekkelſe, er fremmed Liv forſt ſatte i Be⸗ 
vegelſe. Men efter den almindeligt antagne Betyd⸗ 

ning forffaaer man derved et, ved eget indvortes Liv it 
Virkſomhed fat Legeme, der dog vel udgjør et for fig ſelv 
fuldfomment Heelt, men dog igjen en Deel af et andet 

Heelt, der vedligeholder fig ſelb og til: hvis hoiere Dies 
med den enkelte Deel er fat i Virkſomhed. Wrgantfa- 
tion er Sammenfætningen af flere enkelte Organer til 
Opnaaelſen af et Øiemed. Organismus er dette af 
flere Organer Sammenſatte, hvis Hiemed alle enkelte 
Deles Indretning og Virkſomhed ev underordnet, Or— 
ganiſt kaldes det, ſom, ifslge det ſamme iboende egne 
Liv af fig felv er virkſomt til fin egen Vedligeholdelſe. 
Heraf fees at Organifation egentligt fun er mulig ved 
Liv, og af det Organiſte fun fan kaldes ſaaledes, for— 
ſaavidt det har Liv. Da Livet yttrer fig ved Tilværelfe 
og Virkſomhed, faa foreftilles den materielle Exiſtens ved 
Organet, Virkſomheden ved Sammes Function; men, 
da det oprindeligt evige, uendeligeLiv yttrer fig i Endelig— 
heden i forſtjellige Grader, faa maa og det derved betin— 
gede Forhold i Organerne mellem Materie og- Kraft vife 
fig i uendeligt forEjelige SModificationer. . Saaledes 
feer man felv idet uorganife Naturrige, hvor Tilvær 
relſen exiſterer i relativ Overvægt og hvor der Virkende 
aldeles er Sundet ved ſamme, i dens phyſiſke Forhold, 
Vært, Forandringer ved udvortes Indflydelſe, Valgs 
ſlæegtſtabernes Tiltræfning er Spor af Liv, der ſynes at 
aabenbare fig meeſt i Chroſtalliſeringen. J det egentlige 
organiffe Liv er nu førft Tilværelfen forenet med megen 
Virkſomhed og ved Selvvedigeholdelſe hævet til Indi⸗ 
vidualitet, ſaa at det organiſte Liv viſer ſig i enkelte 
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Skabninger, hvoraf hver fremſtiller en Organismus, 
ligeſom det Baand, hvorved Livet forbindes med Indi— 
viduer, i hvilket nu den fuldkomneſte Forening mellem 
Manafoldighed og Eenhed herſker, da der Enkelte er 

det Hele ligt, men tillige for fig felv noget Enkelt, fra 
det Hele forſtielligt; hvert Organ fever for fig, "men ogs 
faa tillige for det Hele og idet Hele, Men fÉrider Livet 
i der organiſte Naturrige ſtedſe hoiere i forſtjellige Graz 
dationer, faa Maae og Organiſationerne ſels være fore 
ſtjellige. JPlanten viſer Livet ſig alerede ved den in⸗ 

derlige Forbindelſe imellem Liv og Virkſomhed, men 
dens hele Livsyttring gager alene ud paa den individuel⸗ 
le Tilverelſe og ér fuldkommen adſkildt fra det Almindeli⸗ 
ge og Ydre. Livet hviler ligeſom gandſke i fig felv, dg 
yttrer fig blot ved Modtagen af Stof udenfra, og en frille 
Dannen ag Produceren til den organiſte Forms Vedliges 
hoſdelſe. Denne Livets Relation blot til den individuelle 
Tilverelſe falder man Reproduction (Selvførnyelfe 3 
Selvvedligeholdelſe), derfor er Vegetabilitet i den orga— 
niſte Verden overhovedet Reproductionens Repréeſentant. 
Plantens Organiſation er derfor kun beſtemt fil Repro— 
duction; Naringsſafterne optages i Roddernes Karſy⸗—⸗ 
ſtem, leder fra Stammen til Bladene, i hvis Lungeſy⸗ 
ſtem de forarbeides til Lighed med hele. Legemets Maſſe. 
Det animaliſke Liv vifer en hoiere Grad. Der er ei blot 

, nedfænft i fig felv, men og gaaet over i der Almindelige 
og Udvorets, Virkſomheden indſtrenker fig ei længer 
til den blotte Tilværelfe- og ſammes Vedligeholdelſe, 
men gaaer over i Berelvirfning paa Yderverdenen, i 
vilfaarlig Bevægelfe og Modtagelſe af Yderverdenen. 
Diſſe mangfoldigere Livsyttringer fordre folgeligen oa faa 
en fuldkommen , mere ſammenſat Organiſation. Den 
ani maliffe Organismus indeholder derfor flere Organer, 
der adffildte og dog paa det nøiefteforbundne, have des 
reg forſtjellige Liv og dog ere underordnede eet Hiemed. 
Den dyriſte Organismus optager vel tillige Planteorgas 
nismen, for faavidt den maa vende fin Virkſomhed paa— 
fin Reproduction, men den hæver fig tillige over Vegetas 
tionen, for faavidt der dyriffe Liv tillige træder ud af fig 

ſelv, hengiver fig Yderverdenen og gaaer over ij Verels 
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forhold med ſamme. Dette betegner man ved Irritabili— 
tet og Senfation eller Bevægelfe og Folelſe; det udfore 

drer altfaa baade Bevagelſes-og Folelſesorganer. Lige— 

ſom det vegetabiliſte Liv fun lever i fig ſelv og fore— 

ftiller den organiſte Søvn, faaledes lever Animaliteten 
uden for fig og i vaagen Tilftand, dog uden endnu at 
forene begge Dele i Bevidftheden. Menneffet indtager 
det hoieſte Trin af organiſt Liv; i det er Livet hverken 
blot henſjunket i fig felv eler blot hengivet den udvortes 
Verden, men begge Dele ere forenede med Frihed og 

Selbbevidſthed, og der herfer den klareſte Skjelnen, 
mellem dets Jeg og Yderverdenen ſamt alle udvortes 
Forhold, i Intelligenſen (Fornuften). Menneſkets Ovs 
ganifation er derfor den fuldkomneſte, finefte og meeſt 
ſammenſatte, da den ei alene indbefatter det vegetabili— 
ſte og animaliſke Livs Organerifig, men diffe ere og 

' famtligt virkende og indrettede for det egentlige mennes 
ſkelige Liv i Fornuften... — Organer og Functioner løbe 
altfaa parallelt med hverandre , beſtage famtidigt med 
hverandre og ere uoploſeligt forbundne med hverandre; det 
ene er ei tenkeligt uden det andet og beſtemt ved det ans 
det. Den menneſtelige Organismus har derfor egent 
i modificeredeOrganer for Reproducttonen(Vegetationen). 
Dertil høre Organerne for Fordoielſen, Aſſimilationen, 
Noeringen, Artens Vedligeholdelſe, Organerne for Af— 
ſondringen af ufrugtbare Stoffe af Organismen, hvor—⸗ 
til Nyrerne og Bleren, Huden og tildeels Lungerne 

tjene; Organerne for den uvilkaarlige (Reproductionen 
tjenende) og vilkaarlige Bevagelſe (Irritabilitet), det 
ſamtlige Muſtelſyſtem, hvoraf Hjertet og Karſyſtemet, 
Tarmenes Muſteltrevler høre til Reproductionen; 
Mellemgulvet ſaavelſom Bryſtmuſtlerne danne Overs 
gangen til Anſigtsmuſtlernes og Lemmernes vilkaarlige 
Bevægerfe, da de deels tjene den uvilkaarlige, deels den 
vilkaarlige Bevægelfe; Senſationens Organer, hvortil 
det hele Merveſyſtem hører, hvilket igjen herſter i Res 
productionen faavelfom i Irritabiliteten, danner de uds 
vortes Sandfeorganer og Organet for den indvortes 
Sands i fit Centrum. Saaledes foreftiller den menne— 
ſtelige Organismus Billedet af alle øvrige Organismer i 
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Naturen, hvilke gientage fig i den, men — nede det 
mennejfelige Livs Hiemed, forhøiede og forædlede, fan 
at det ene Organ virker beſtemmende pan det andet, en 
Function griber ind-t den anden, et Suſtem af Organer 
gjencager ſig iſet andet. Saaledes er ff. Cr. i hvert 
Oegan Vegetation antydet ved Neringskarrene, Jrvitas" 
bilitet ved Muſteltrevlerne, Senſibilitet ved FJervetraas 
dene: ſaaledes er den vegetablliſee Reproduction foræde 
let ved vilkaarlig Modtagelſe, ved Smagſandſens Herres 
dom, ved Underkaſtelſen usder Fornuftens Hiemed til - 
den menneſkelige Underholdning. Da Organet fun ved 
Iboelſen af Livet felv bliver til Organ, ſaa følger deraf, 
at Organets Virkfomhed maa ophore med Livets Bort⸗ 
gang, og Organet ſom ſaadant ei meer fan kenkes. 
Men af denne inderlige Forbindelſe mellem Organ og 
Function ſees og, at Standsning eller Forftyrrelfe fé 
Functionen forandrer Organet, hvorimod enhver Afvi— 
gelfe i Organet maa have en Forandring i Functionen 
til nødvendig Følge; hvorved den uforftyrrede Livsidee i 
Individuet ei kan beſtage, (fee Art. Sundhed), - men 
der fremkommer en Afvigelfe fra famme (fee Syadom), - 
hvoraf endelige maa følge Organeté fuldkomne Udygtig— 
hed at fvare til fir Hiemed og længere udføre Livéideens 
Individuet fan ei lenger holde fig ſom faadant. Livet 
vender tilbage til Livets Kilde, og Organet hjemfal« 
der igjen den almindelige uorganiffe — og ſammes 
phyſiſte Love. 

Orgel har ſit Navn af det * Ord Organon, 
ſom hos Grakerne overhovedet betydede ethvert muſikalſt 
Inſtrument. Nogle have endog ville overſette Ordet 
Uggabh, fom forekommer hos Mofe og Hiob, ved Or— 
gelpibe, andre Fortolkere derimod have taget det for 
Harpe. De nyere Joder paaſtaae og, at Salomon ale— 
rede i Jeruſalems Tempel lod indrette et Orgel, hvilket 
Sagn dog ingenlunde kan beviſes. Det ſynes imidlertid 
dog at være Sandt, at Hebræerne have havt et Pibevaerk, 
der heed Maſchrokita og at det fan have givet Anledning til 
Orgelets Opfindelſe. Men ſammes Toner frembragtes 
ei ved Taſter, men ved Blaſen med Munden. Det var 
i Grunden Pans noget forandrede Floite med ſyr 

— 

— 

* 
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Rør. Endnu ſtorre Lighed med Orgelet havde et Pis 
beveerk, ſom Hebræerne kaldte Magrepha… Det var 
en Kaffe med ti Huller, hvori ſtak [ligefaa mange Piber, 
hvoraf hver igjen havde ti Huller og hvert Hub gav en 
egen Tone. Diſſe Toner frembragtes ved Luft, og 
Kaffen havde ogfaa efter Talmudiſternes Beſtrivelſe to 
Blæfebelge. Gjræferne havde et Slags Vandorgel, der 
for der mefte var forſynet med et Lufttrykvaerk og ſtal 
være opfundet af Etefibiué, fra Alexandrien, ſom levede 
120 Mar for Chrifti Fodfel. Dette Vandorgel havde et 
degiſter og blev fpillet med Claviatur. Aabenbart har 

dette Slagé Vandorgler, der dog vare indrettede efter 
gandſte andre Grundfærninger end vore Vindorgler og 

hvis Indretning main et engang nu fuldkommen fjender, 
givet Anledning til vore Orgler. Claves vare ved dem 
faa brede og vanſtelige at bevæge, at man maatte ſlaae 
dem. med Naverne, deraf det Udtryk, ,,Maae Orgelet”! 
De forſte Vindorgler ſtulle kun Gave have 15 Piber, 
hvortif man hvergang, naar de fEulde bruges, laante 
tolv Blæfebælge fra Smedeeſſen for at tilvejebringe den 
behørige Vind. Er faadant Orgelværf fandt Hierony⸗ 
mus ved Aar 400 i Jeruſaſem, hvilket, efter haus Be—⸗ 
ſtrivelſe, naar det ſpilledes, gav en ſaa hoi Lyd fra ſig, 
at det kunde høres paa Oliebſerget. J Aaret 660 ſtul- 
le Orgler alerede have været befjendte i England. Pave 
Vitalianus (671), ſom førft afffaffede den uordentli— 
ge, uregelmæsfige Sang i Menigheden åg indforte en ot⸗ 
dentlig Sang af canoniffe Sangere, fEal tillige førft har 
ve indført Brugen af Orgler i Kirkerne. J Aaret 753 
(efter Andre 757), da Orglerne vare fatte i en bedre 
St aud, fendte den byzantinſke Keiſer Conſtantinus Co⸗ 
pronymus den nykronede frantiffe "Konge Pipin, Carl 
den ſtores Fader, er Orgel til Forering, hvilket var 

" et Qandorgel og ſtal have givet de nuͤrnbergſte Kunfines 
re det forſte Monſter til deres. Poſitiver og Orgelvaerker. 
Fra-denne Tid indførtes Orglerne i de frankiſte og tvdfe 
Kirker. Ogſaa Carl den fore fEalhave faaet et ſaadant 
Orgel til Foræring. Det førfte Kirkeorgel i Tydſtland, 
der ligeledes ſtal have været et Vandorgel med Blyepiber, 

. cer det, fom i Aaret 322 (efter Andre 826) farfærdigedes 
for Ludvig den fromme i Aachen. Theophilus Icono⸗ 

by 
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machus (3295842) ſtal haver fadet forfærdige to ſtore 
gyldne Orvgier, hvortil Vinden lededes igjennem forborg— 
ne Gange, Man bar og Efterretning om et ſtort Or⸗ 
gel, ſom Elfeg. Biſtop af Windefter (I 951) lob fætte 
ti den derværende Kirke, og hvilket man, ſtjsndt med 
Uret, har holdt for et Vindorgel, fordi det havde 40 
Piber. Da Bandørglerne ogſag havde Regiſter, faa 
bevifer dette egentligt intet for et Vindorgel. J det. 
136e Aarhundred ivrede endnu mange Geiſtlige, ifær 
Thomas af Aquino, mod Kirkemuſtken, hvorfor Orgs 
lerne ei ſaaſnart bleve almtndelige. De nu brugelige 
Orgler holdes for en Opfindelſe afTudfke, men om Tis 
den er man iffe enig. Alerede 1298 ſtal Muͤnſter i 
Strasburg have miſtet et Orgel ved Brand, hyilket 
ei ſynes at have været noget Vandorgel. Ikke deftos 
mindre paaſtaae Nogle , af det førfte —* af det 
Slags, vi nu have, eier forfærdiget før 1312 af en Tyd⸗ 
fÉer + Venedig. J Forſtningen vare de nuværende Org⸗ 
ler endnu meget ufuldfomne; man kunde ei gribe en 
fuldſtendig Accord paa dem og endnu mindre ſpille et 
Choral. Deres hele Nytte beſtod dengang deri, at man, 
ved at afſynge et Choral, med Haanden flog en Tafte 
ned, der var tre Tommer;bred og em tells tyk, bvilfen 
maatte holde Sangens Tone. De førfte Orgelværfer 
vare ei meer end cen Octav ftærfe og havde. ei letteligt 
meer end ti Claves. Af Regiftre vidſte man dengang 
endnu Intet. Med Tiden bleve Claves ſmallere og. fiive 
ligere, og man indffjød mellem de diatoniſte Toner og— 
faa chromatiſke, fom man nu falder Semitonia. Man 

gav og den venſtre Haand Beſtjeftigelſe ved Forfardigel— 
ſen af en nye Clavier, fan at den Paa famme kunde fpils 
le Bas. Et ſaadant Orgel forferdigedes alerede 1361 
til Domfirfen i Halberſtadt af Præften Nicolaus Faber 
(formodentlig Smidt) og forbedredes af Georg Kleng 
1495. Dette Orgel havde alerede 14 diatoniſke og 8 djros 

matiſke Toner. J det 14de Aarhundrede var alerede et 
Orgel i St. Ulrichskirken i Augsburg og 1426 ſammeſteds 
et i Barfoderkirken. I Aaret 1470 (efter Andre, 1471 els 
ler480) fEal en Tydſker ved Navn Bernhard, Hoforgar 
rift hos Dogen i Venedig, have forøget Orgelpibernes 

Antal og indføre Forſtjel i Regiftvet og Pedalen. Det 
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ſtorſte Orgel, ſom man ved Slutningen af det 15de 
Aarhundred kſendte i Tydſtland, var der i Stiftet til Sr. 
Blaſius i Braunſchweig, hvilket Henrik Kranz det havde 
opført 1499. I det 16de Aarhundred fulgte Orglernes 
Forbedringer hurtigen paa hverandre, og man opfandt nu 
Pibevarkets Adſkillelſe i ſarſkildte Regiſtre. Iſer for—⸗ 

bedredes Bleſebalgene, af hvilke man tit ved et Orgel 
havde tyve ril fire og tyve, der maatte tredes af ti til 
tolv Menneſter. J Stendal var alerede 1580 forfer— 
diger et Orgel, der paa Manualelavirret havde 48 ogi 
Pedalen 26 Claves og foruden mange aabne og ſtjulte 
Stemmer ogſaa Tungeverk. JPet rskirken i Rom ev 
der ſtorſte Orgel, det har 100 Stemmer. Ifølge Pla⸗ 
nen, man havde giort til Orgelet for Petrikirken i Beers 
lin, fulde denne (ave 110 Stemmer og over 3000 
Piber. Taarnets Nedſtyrten hindrede imidlertid Ud— 
førelfen af dette Foretagende. Det ſtore kunſtige Orgel 
i Petri: og Paulskirken i Goͤrlitz har 57 Stemmer og 
3270 klingende Piber; ders Forfardigelſe koſtede 25000.” 
Dafer. Orgelet i Muͤnſter i Strasburg har 2136 Pis 
ber, hvoraf den ftørfte fan indtage 14 Spande og nogle 
Kander Band. Orgelet i Ulm bar over 3000 Piber. 
J Rathenburg an der Tauber er et Orgel pan hvils 
fet tre Organiſter fan fpille paa eengang. Orge— 
let i Maria Magdalena i Beeslau har 56 Stemmer 
og 3342 Piber. Den ſtorſte Pibe, der er er af Tin 
veier halvijerde Ceniner, er 127 Ålen lang, i Gjennem— 
fnic 14 Tommer bred og indbefatter 8 Skjepper. J 
den nyere Tid har Abbed Vogler gjort fig meget fortjene 

ved Orglernes Forbedring, iſer ved at fimvlificere fans 
mes Mechanis mus, faa at de Orgler, der bleve forfærdis 
gede efter hans Anviisning, ere meget mindre og fimples 

re end de fædvanlige og dog have ſamme Styrfe i Tonen. 
San begyndte dermed, af han efter egen Opfindelſe og 
pan egen Bekoſtning forfærdigede et Orgel, der har fire. 
Clavierer, 63 Tafter og 39 Pedaler, Det er 9 Fod | 
hoit, dybt og faa reent fempereret, at man fan fpille 
fra Cis fom fra C. Det ligner i Styrke et ſextenfodet 
Kirkeorgel, overgaaer i Gravitet mange toog tredivefode⸗ 
de Orgler og i Fiinhed Harmonica, Da Newton hav 
de opdaget, af Forholdne.f Farvebrakningen lignede de 

K 
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muſikalſte Toners Forhold i Octaven, faa troede Pater 
Caſtel i de fyv Hovedfarvers Lighed med de fyv Toner i 
Mufifen at finde Grunden til en Farvemuſik, hvoraf 
lidt efter lidt de faa kaldte Farveorgler opkom, bvilfe 
ved Farvernes langſomme eller hurtige Afverling ſtulde 
feaffe Diet den ſamme Føtelfe ſom Øret nyder ved Muſi⸗ 
kens Toner. Halle har beſtrevet dette Inſtrument, lært 
at forfærdige det, og viiſt, hvorledes det fFulde indrettes 
for derpaa at kunne ſpille Stykker ved Farverne (Fee Art. 
Farveclavier). Parter Julian har forfærdiget et Orgel 
af Dav, der findes i Saintes og giver meget behagelige 
Toner, J Paris Gar en Liebhaber gjort et Orgel af 
Spillekort, der giver renere Toner end Tinror. 

Orgelpunkt kaldes et Sted i Slutningen af viſſe 
ifær kirkelige Tonftytfer, hvorved de øvre Stemmer nos 
gen Tid bevæge fig til Slutning, medens Basſtemmen 
alerede længe faſtholder Siutninggsßtonen. Saadanne 

Steder finder man fornemmeligt i Orgelſatſer, fordi 

Orgelet ifær egner fig for bundne Harmonier og bruges 

fornemmeligt ved Hovedflutningen, hvilken de førberede 

faavelfom Stemmernes gradvife Udhvilen. i 

Orgier (af syn Galſkab, Raſerie) er et alminde 
ligt Navn paa de med myftiffe Ceremonier og drukken 
Vildſkab hoitideligholdte Bachus's Feſte og Myſterier 
hos de Gamle. 

Orient (L) er en Stad i Bretagne med en Sør 
havn, ved Bayen Port Louis og Mundingen af Floden 
Scorf, for nærværende Tid er den Hovedſtaden i et Are 
rondiſſement i Departementet Morbihan. J Aaréne 

fra 1733 til 1735 kom Indretningen af det franſt oſt⸗ 

indiffe Compagnieé Soveſen iftand her og 1735 holde 

tes den førfte Garcs:Auction. J Aaret 1738 fif L'Ori⸗ 

ent Stadsret og Deputerede paa Landdagene. J Aaret 

1734 blev Sjavnen'erÉlærer for en Frihavn. Her fine" 

deg Magafiner for Sgvæfenet og Indretninger i Narhe—⸗ 
den til Soſalts Tilberedelſe. i 

Orient, af det latinſte Oriens, opgagende, kal⸗ 

de vi almindeligt Landene mod Oſten iſer Aſien. Be⸗ 
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nevnelſen Orient var ſamme Betydning- ſom Le- 
vant, Levante, fordi Solen ftaaer op fra den Kant. 

Orientalſte Sprog. Ved Sptogenes Indde— 
ling i orientalſte og occidentalſte, laae den Foreſtil—⸗ 
ling til Grund, ar alle Sprog vare udgangne” af Nos 
als Ark. Semiternes og Hamiternes Sprog ere de 
orientalſke, ———— de decidentalſte. De Lerde 
f. Ex. Olavus Celſius, C. G. Anton, have umaget ſig 
med at angive almindelige characteriſtiſte Skjelnetegn, 
men hidtil ere diſſe Beſtemmelſer blevne meget ufulde 
ftændige, da vi endnu ei have nogen tilſtrakkelig 
Overſigt om de ſamtlige Sprogs indvortes Bygning» 
J daglig Tale forſtager man ved Benævnelfen oviens 
talffe Sprog, —— Sprog overhovedet. 

Orientalſt Beiſerdom fee Byzantiner. 

Oriflamme (Auxiflamme), Frankerigs gamle 
Rigéfane, var dprindeligen Kirkefane for Abbediet 
St. Denys og blev af Abbeden overrakt dette Klo⸗ 

ſters Beſtyttere, fordum Greverne af Vexin og Pon—⸗ 
toife, hvergang Noden fordrede, at der ſkulde gribes 
til Vaaben for at forfvare Kloſtrets Friheder og Ei⸗ 
endomme. Denne Fane beſtod af et Stykke ildrodt 
Taft (deraf Navnet), i Form af en Panier, neden til 
udſkaaret paa tre Steder, prydet paa Spidſerne med 
grønne Silkeqpaſter og befoſtet ved en gylden Landſe. 
Da Kong Philip iſte fiden forenede Vexin med Kro— 
nen, tilfom det ham at fore Fanen ſom Abbediets 
Beffytter. Den blev nu ført ved Hæren og fiden de. 
franſte Troppers Hjovedfane. Fra Carl den 7des 
Tid blev den dog ei længer taget med i Krigen. 

Original, Originalitet, Originel. J Almin⸗ 
delighed betegne diſſe Udtryk en ———— Forhold 
til ſin Oprindelſe, iſer ved Gjenſtande, der kunne 
modtage Mangfoldiggisrelſe eller Efterligneſſe Ori— 
ginal falder man derfor det, Oprindelige, der tjener 
Efterlignelſen eller Efterdannelſen til Monſter, ſtjendt 
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det et altid er af den Beſkaffenhed, at det burde 
fiene til Monſter. Originalens Efterligning falde vi - 
Copie. J mere indffrænfet Forftand, og fornemmes 
ligt i Videnſtabernes og Kunſternes Cane, ; falder man 
der Menneſté eller den Gjenffand original (eller orig 
ginel) ogſag en Original, ſom er egen i fir Slags, og 
ved en eiendommelig Characteer betydelige afviger fra 
det Sedvanlige; denne Eiendommelighed ſelv Falder 
man Originalitet. J denne Alvigelſe ligger Intet 
der kan anſees for Monſter, men vel Begrebet om 
en, ikke efterlignet Retning af den indvortes, frie 
Kraft. Det ſidſte ev Grunden, hvorfor vi blot falde 
Menneſket og dets Produkter, men ei Naturen og 
dens Phoenomener originale; thi Menneſtet fan ved 

Frihed hæve fig over den fædvanlige Dannelſes Kreds, 
hvilfen ved Sedvane og Natur meddeles de flefte Mens 
neſker uden; Bevidſthed og Villie. Da nu de Flefte 
ogſaa fee mere paa Virfningen og dens Zadtryk end 
paa den virfende Kraft, faa har man ofte forverlet 
det Originale med det Frappante, Selſomme, Para— 
doxe og Bizarre. Grunden, ſiger en Farbpfindig Jagts 
tager, ligger deri, af man føler, enhver ſand Oprins 
delſe ev fun, mulig ved. Frihed); men Fribeden fraps 
perer eller forekommer ufædvanlig, fordi Menneſket et 

ver frit født, , men førft dannet ved Frihed, og de 
Fleſte i Livets ſedvanlige Løb aldeles ikke naae dette 
Trin af Frihed, men fun beftemmeå og dannes af 

[4 

blinde Naturdrifter. Et originalt Menneffe er dere 
for et: frappant Phoenomen, kun meer eller mindre, 
efterfom Fidsalderen, eller Selffabet, hvori det lever, 

er vant til Frihed eller ikke. Det Originale kan 

alene frembringes ved Forſtanden, det Geniale deri— 

mod forudfætter ſtedſe en Virkſomhed af alle Menne⸗ 

ſkets Kræfter i Forening. Der fan vel gives origi— 

nale Daarffaber, men ingen geniale, Til et origi— 

nalt Menneffe fan man efterhaanden danne fig felv 3 

wen ci til et genialt. Et blor originalt Phoenomen 
væfÉer derfor vel Opmerkſomhed og Forundring, 

men ev ikke fjelden fraftødende; det geniale vakker 
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Deeltagelfe, "Beundring, Kierlighed, Hengivenhed. 
Genialt er det, ſom tydeligt bærer Praget hos ſig af den, 
efter den boiere og adlere Menneſkteheds Love, eiendome. 
meligt virkende Dannelſeskraft. Genyiet er derfor ſtedſe 
originalt 0: oprindeligt og eiendommeligt i ſine Frems 
bringelſer, og Orviginalitet et faa væfenttigt Kjendemærs 
fe paa Geniet, at Wocryifer Originalgenie er en Pleo— 
nasmus; men ei ſtedſe forekommer det Geniale originalt, 
forſaavidt geniale Produeters Eiendommelighed og Op— 
rindelighed, ved ſammes Betragtning, fan meget mine 
dre ev fremſtikkende Side, jo mere man ved Nydelſen af 
et Kunſtvark pleier at glemme Kunſtueren over Kunſten. 
Dette feer, naar Kunſtneren har underordnet fin Eien⸗ 
dommelighed Kunftens and og fit Vark og gandſte taber 
fig i dette, Der fidfte fan fornemmeligt anvendes paa 

Naturpoeſie (fee Arr. Naturdigter, Naturpoeſie) hvorfor 
en Homer og Goͤthe ei forekomme originale, ſtjondt 
man ei fan fradomme deres Varker Originalitet i vidt— 
loftigere og mere indſtrenket Forftand. J Geniet 
(Genius) lever Idealet af det Sfjønne, og jo fuids 
fomnere dette ev, deſto mindre vil det egentligt fraps 
pere eller væffe Opmærtfombeden ved fin -fælfomme 
Form. Det ſande Genies Skabninger give fig tilkjen⸗— 

. de ved reent Forhold og indvortes Liv, og en ædel 
Simpelhed er ofte dets væfentligfte Kjendemarke. 
Den ægte Originaliter, ſom Kant falder Nyhed fors 
enet med den Egenſkab af funne være Monſter, er 
derimod tillige Genialitet, En Jean Paul, von Bes 
thoven, Cherubini funde vi falde meer originale end 
geniale; deres Originailtet er et ftedfe elſtverdig, i 
det mindfte viſe de fig tit mere elfværdige der, hvor 
denne træder tilbage, Dog er Originalitet ftedfe et 
Fortrin, fordi den vifer fig ſom ſterkt udtrykt In— 
dividualitet, ſom derfor og er mere eller mindre 
iſtand til af modtage en mere forffjønnende Dans 
nelſe. Saaledes ſynes i Grunden Originalitet af 
forholde fig til — fom det Characteriſtiſte til 
det Skjonne. 

É 
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Origenes, født i Alexandria Aar 185 efter Che, 
blev af fin Fader Leonidas tidligt underviiſt i Chris 
ſtendommen og Videnſtaberne og blev for fin utrærs 
Telige Vedholdenhed i Arbeide faldet Adamantinuaé. 
Siden var Clemens-Alerandvinng hang Lærer. Ale— 
vrede i den tidligſte Ungdom gav Origenes Beviſer 
paa fin Sjelsſtorhed. Da hans Fader for Religior 
nens Skyld var faftet i Fengſel, formanede han ham 
før at fide Martyrdoden end fornægte Troen. Sen 
Alder af 18 Aar erholdt han det Hverv, at under» 
vife de Troende i Alexandrien. Mand og Quvinder 
ſtrommede til. Foe at undgane' Bagtalelfer faldt han 
paa den Tanke, at berøve fig felv Manddommen øg 
troede at kunne retfærdigsjøre denne Handling ved et 
Sted i der nye Teſtamente. Efterat Septimius Ser 
verus, een af de ivriaſte Chriſtenforfolgere, var død 
Aar 211 gif Origenes til Rom, hvor han erhvervede 
fig Venner og Beundrere. Efter ſin Tilbagekomſt til 
Alexandrien fortſatte han her ſin Underviisning paa 
Biſtop Demetrius's Forlangende. Et Folkeopror bes 
vægede ham til hemmeligt at begive fig til Palæftis 
na. Denne Bortfjernelfe udſatte ham for hans” Bie 
ſtops Sverfyge og Misundelſe. Praélaterne i Pros 
vindſen fatte Gam til offentlig at forklare dehellige 
Skrifter: Demetrius erflærvrede dette for et uhørt For 
retagende, og kaldte uden at høre Grundene af Bis 
ſkopperne i Jeruſalem og Cæfårea, Origenes tilbage, 
fom vedblev at -fætte de Troende i Forbaufelfe ved fis 
ne Yndfigter, fine Dyder og fin Nattevaagen, fin 

Faſten og fin Iver. Kort derpa« blev Gan faldt til 
Achaia, hvor adffillige Kjetterier fandt Sted. Paa 
fin Reiſe fra Pafæftina til Cæfarea blev han af de 
Biſkopper, hev vare ſamlede, vier til Preſt. Dette 
var Begyndelſen til de Forfolgelſer, der forgiftede 
hans Liv, ſaavelſom til JE ayvtens Uroigheder og de 
Stridigheder, der faa længe hjemſogte Kirken i St. 
Alexander forfvarede Origenes, ſom i Alexandria igjen 
foretog fine ſedvanlige Beſti⸗ftigelſer; men Demetrius, 
hvis Korfoning kun var hyklet, forſamlede to Concili— 
er, affatte ham fra Praſteembedet, forbød ham at lære 

— dl 
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i Alexandrien, nodte ham til at fjerne fig derfra og eres 
communicerede ham. Denne Fordommelſe blev bifal— 

deti Rom faavelfom af de flefte andre Biſkopper. Men 
Kirkerne i Palæftina, Arabien, Phoenicien og Achaia 
bleve i Forbindelſe med Origenes, Demetrius ſtrev 
til all⸗Steder for at giore ham forhadt. Paa den Skil⸗ 
dring, denne gjorde af ham, fordømte den romerſte Kirke 
ham. Oxigenes beklagede fig derover for fine Venner, 
benægtede de Vildfareifer, man gav-ham Skyld for, og 
trak fig tilbage til Cæfarea i Paleſtina. Theocrit, 
ſom var Biſkop der, antog ham ſom Lerer og betroede 
ham den Forretning at fortolke den hellige Skrift. Ef⸗⸗ 
forat hans Forfolger var død 231, nød Origenes den 
Rolighed on den Berommelſe, fom ban fortjente,  Thans 
maturgen Gregor og hans Broder Athenodor begave fig 
til ham og fode fig underviſe af ham, fagvel i Videnſta— 
berne, ſom i Religions Sandhederne. De Chreiſtnes 
Forfolgelſe under Maximinus nodte ham til at holde ſig 
ſtjult i to Aar. Da Gordian igien havde givet Hiken 
Fred 237 benyttede Origenes ſamme til em Reiſe til . 
Athenen. Her blev han nogen Tid og, efterat han var 

vendt tilbage til Cæfarea, gif han til Arabien, hvorhen 
Biffopyerne i denne Provinds kaldte ham. Deres Hen⸗ 
figt var, ved ham åt bringe Biſtop Beryllus pan en ans 
den Mening. Denne nægtede af Chriftué havde exiſteret 
før han blev Menneſke, og paaſtod, at han forſt ved 

Fødfelen af Jomfrue Maria begyndte af være Gud. Ori— 
genes behandlede Gjenfanden med megen Duelighed. Han talede med faa megenKraft, af Beryllus gjenkaldte fin 
Mening og faffede Origenes for fin bedre Underviisning. 
Biſkopperne i Arabien kaldte ham derpaa til en Kirkefor⸗ 

ſamling, fom de holde imod viffe Kjettere, der paaſtode, at 
"Døden traf Sjelen faavelfom Legemet. Origenes kom 
og talte faa kraftigt om denne Gjenftand, at han vandt 

alle for fig… Denne Omſtendigbed retfærdiggjør Gris 
genes fuldfommen i eet Punkt, ſom man holder for den 
betydeligſte af hans Vildfarelſer. Keiſer Decius, ſom 
fulgte Philip, vakte en nye Forfølgelfe. Origenes, ſom 
man anfaae for Kirkens — fengſlet, 

n "ÅL 
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Man (agsb ham et Yernbaand om * og Lenker om 
Benene: man piinte ham og truede ham med Baalet, 
dog uden at fuldføre denne Trudſel. Spakket ved diſſe 
Mishandlinger døde Origenes i Tyrus Mar 254. Faa 
Skribentere have arbeidet fag meget fonr ban, faa Mens 
neffer ere blevne faa beundrede og agtede ſom han var en 
[lang Tid; Ingen er bleven heftigere angreben og fore 
fulgtend ban faavel i Livet fom efter Døden. — Man 
fan fige, at Origenes ſelv foranledigede denne forſkjelli⸗ 
ge Behandling. Hvo vilde ei beundret en Mand, der 
alerede t fin Ungdom optraadde fom Lærer for Chrifine og 
Hedninger og blev anfeer for værdig til at træde i Spids 
fen af den berømte alexandrinſte Skole, ſom under ham 
bleven Martytſkole? Men te Chriſtne bebreidede ham, 
at han havde villet forme Religivpnens Sandheder efter 

platoniſte Ideer. Fornemmeligt i fin mod Kjettere flis 
lede Bog de principiis, opſtiller han et paa Platos 
Philoſophie grundet Syſtem; men ban fremfætter ſine 
Meninger kun ſom Mulighed; desuden havde, ſom han 
felv "flager over, den Tide Kjettere forfalſtet hans 
Skrifter. Man har uden Grund bebreidet ham, at han 
yndede Materialismus. Han gjendviver udtrykkeligt 
dem, der tenkte fig Gud ſom legemlig. Den Paaſtand, 
at han, for at frie ſig ud af Sængflet, ffal have offret 
Serapis Rogelſe, har Epiphanias aft for lettroende fors 
talt efter. Hans SÉrifter ere: 1)en Opmuntring til Mar⸗ 
tyrdom; 2) Commentarer over den helligeSÉrift, fom ban. , 
maafÉee var den førfte, der paatog fig at forklare heelt; 
Bi have en ftor Mængde af dem, men de flefte ere meget 
frie Overſettelſer. Han arbeidede paa en Hexapla (fee 
denne Art.), hvoraf Montfaucon ſenere Chr. Fr. 
Bahrdt har beſorget en Udgave; 4) de principiis, ſom 
man nu kun har efter Rufi né Overſettelſe; 5) et Skrift 
imod Celſus, der anſees for der fuldſtendigſte og kraftig⸗ 
ſte Forfvar for Chriſtendommen, ſom den ældre Tid bar 
at oppiſe. Hans famtlige Varker ere udfomne i fire 
Foliobind, Paris 1733, 1759. — Man har ført 
mange Stridigheder om Origenes's Rettroenhed. J 
det 4de Aarhundred beranbte Arianerne fig paa ham for 
at bevife Sandheden i deres Lareſetninger. Saavel 

| 
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blandt hans Forſvarere ſom blandt hans Modſtander fin⸗ 

deg de lerdeſte Kirkefadre. —X 

Orion var en berømt Heros af den mythiſke Old 
tid, om hvis Herkomſt og Bedrifter Efterretningerne ere 

forffjelige Nogle falde ham en Søn af Neptun og Der 

rulle, Andre af Meptun og Euryale, og igjen Andre af 

Hyrieus og Berylle. Efter Homer var han en ffjøn 
Hngling, i hvis Yndigheder Aurora forelſtede ſig. Gu⸗— 
derne vare misundelige over denne Kjeriinbed, og Dia— 
na nedfagde ham paa Øen Ortygia med fine Pile. Efter 
Andre var han en Konge og ſtor Jæger, ſom endnut 
Underverdenen vedblev paa en ſtor Eng at jage det 
Viüldt, han alerede havde nedlagte i Oververdenen. Han 
var af faa fjæmpemæsfig Vært, at han ſelv pan de dybes 
fie Steder af Haver ragede frem med Skuldrene. Hans 
Død, fom nogle tilſtrive Stikket af em giftig Skotpi— 
on, fortælles af Andre paa in anden Maade. Diana 
elffede Orion faa lidenffabeligt, art hun forlangte. ham, 
tilfin Gemal. Denne Fornedrelfe- fornærmede Apollo” 
og, da han et kunde faae fin Søfter paa andre Tanfer 
befluttede han den forvovne Ynglings Dod. Da engang 
Orion ſtreed igjennem Havet og man Intet funde fee af 
ham uden Hovedet, ſom man dog i Fraſtanden ei vige 
tigt kunde Fjende, fpurgte Apollo Diana, om hun vel 
funde træffe hiint forte Punkt med fin Diil, Hun ude 
ſtjod nu den ulykkelige Piil, der traf hendes Elſtede. 
Førft da Bølgerne faftede Liget op paa Strandbredden 
erkjendte hun fin Vildfarelfe, Den bræbre Heros bfev 
nu tilligemed fin Hund fat fom en glindſende Stjerne paa 
Himmelen (See Stjernebilleder). 

; Orixa eller Oriffa er et Kongerige vaa den oftins 
diffe Halvøe paa denne Side Ganges mellem Golconda 
og Bengalen. Det blev 1765 aftraadt til Englænders 
ne af Stormogulen; bog befidde de fun en Deel deraf. 
Det svrvige har Rajahn af Berar, een af Maratternes 
Fyrſter i Beſiddelſe. 

Orkan ſee Vind, 
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Orleans een af Frankerigs betydelige Stader, lig⸗ 
ger ved Floden Loire midt imellem Viinbjerge, var Hos 
vedftad i det forrige Gouvernement og Landſtab Ovleans 

nois; nu er den Hovedffaden i Departementet Loiret J 
Aaret 1802 talte Staden 36000 Indbyggere. Den i 

gothiſt Smag byggede Domkirke er merkverdig; Chris 
ſtus hetragtedes her fom den forſte Domherre og fif ved: 
alle Uddelinger en dobbelt Portion, der tilfalde Hoſpi—⸗ 

talet. Videre findes her der offentlige Bibliothek i Klos 

fteret notre dame de bonne nouvelle; det. forrige: ” 

Jefuitercolleglum, de fire Torve, Raadhuſet, Chatelet, 
den 1760 ferdigblevne prægtige Broe over Loire, der 

forhen var prydet med et Metalminde, ſom forefillede 
Car! 7de og Pigen fra Orleans knelende for Chrifti Kors, 

til Erindring om Stadens Befrielſe fra Englenderne 
1429. Derfor holdes narligt den race Mai en hoiti⸗ 

delig Procesfion, men Støtten ødelagdes under Nevo⸗ 

lutionen. J Aaret 1312 havde Kong Philip 4de opret» 

fet et juridiſt Univerfiret her, hvilket fordum var meget 
herømt, men nu ev forandret til et Lyeeum. Biſkoppen 

af Orleans fiaaer under Erfebifpen af Maris. Staden 
har nogen Handel, videre Strømper, Uldentøis,… Hat⸗ 

ter, Kniv: og Lederfabrikker og Sufferfyderier og Raffis 
naderier. Her tales det beoſte Franſt. Fra 1344 var 

Oerleans et Hertugdom eg Pairie, ſom forſkjellige Prind⸗ 

fer af det fongelige Huus beſadde. Ludvig 14de gav 

det til fin Broder Philip, hos hpis Efterkommere det 

blev indtil Revolutionen. · SAR DUE 
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